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BÌNH THUẬN THẮP HƠN 9.000 NGỌN NẾN TRI ÂN 
CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ 

hân kỷ niệm 42 năm Ngày giải 
phóng quê hương Bình Thuận 
(19/4/1975-19/4/2017), tối 18/4, tại 

Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh (xã Hồng Sơn, 
huyện Hàm Thuận Bắc), Tỉnh đoàn Bình 
Thuận đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các 
Anh hùng liệt sỹ. 

Gần 1.000 đại biểu gồm các lãnh 
đạo tỉnh, cựu chiến binh, Mẹ Việt Nam 
anh hùng, đoàn viên thanh niên, học sinh 
và nhân dân địa phương đã dâng hương 
tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã anh 
dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc. 

Trong không khí thiêng liêng, hơn 
9.000 ngọn nến đã được thắp lên để tri ân 
và tưởng nhớ các vị anh hùng, liệt sỹ đã 
hy sinh vì Tổ quốc. 

Tại buổi lễ, các đoàn viên, thanh 
niên còn được nghe các cựu chiến binh, 
lão thành cách mạng kể lại những chiến 
thắng và truyền thống cách mạng hào 
hùng đánh giặc giữ nước của dân tộc. 

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước, hàng triệu chiến 
sỹ đã ngã xuống trên khắp các chiến 

trường trong đó có chiến trường Bình 
Thuận. 

Ngày 19/4 lịch sử năm 1975, các 
chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh 
kiên cường, góp phần làm nên chiến công 
lẫy lừng, đem lại thanh bình, tự do cho 
quê hương Bình Thuận. 

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Thuận cũng 
đã trao tặng quà cho các gia đình chính 
sách, thân nhân liệt sỹ và người có công. 

Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận hiện 
là nơi yên nghỉ của hơn 9.000 liệt sỹ trên 
khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy 
sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. 

Trong những năm qua, tuổi trẻ Bình 
Thuận đã tích cực triển khai nhiều hoạt 
động “Về nguồn” có ý nghĩa như chăm 
sóc tu sửa nghĩa trang, phần mộ liệt sỹ, 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, 
chăm sóc người có công, khám chữa 
bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, tu 
sửa, xây mới nhà tình nghĩa…/.  

Hồng Hiếu // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2017  

(ngày 18 tháng 4) 
__________________________________ 

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ X 
VÀO THÁNG 6.2018 

ĐLĐ tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức 
hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) 
lần thứ 17, khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 

2018.   

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Xuân Phối đã chỉ đạo các 
đơn vị chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp 
và Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần 

thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, đại 
hội công đoàn cấp cơ sở sẽ hoàn thành 
trong quý III/2017; đại hội công đoàn cấp 
trên trực tiếp cơ sở sẽ hoàn thành trong 
quý I/2018; Đại hội Công đoàn tỉnh Bình 
Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 dự 
kiến sẽ tổ chức vào tháng 6.2018.  

I. CHÍNH TRỊ – KINH TẾ 

N 

L 
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Ngoài ra, tại hội nghị, ông Nguyễn 
Xuân Phối cũng yêu cầu triển khai việc đổi 
thẻ đoàn viên công đoàn (thẻ giấy được 
đổi thành thẻ nhựa, có mã vạch quản lý 
đoàn viên), với mục đích xác định chính 
xác số lượng đoàn viên. Trên cơ sở đó sẽ 
có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho 

đoàn viên và thẻ mới đáp ứng được yêu 
cầu sử dụng lâu dài, có chức năng thực 
hiện các tiện ích ưu đãi cho đoàn viên, 
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả... 

Hoàng Sinh // 
http://laodong.com.vn/.- 2017  

(ngày 5 tháng 4) 
__________________________________ 

THẢO LUẬN ĐỀ ÁN NÂNG THỊ XÃ LA GI LÊN ĐÔ THỊ 
LOẠI III 

gày 26-4, tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết ông Nguyễn Ngọc 
Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa chủ 

trì phiên họp thảo luận thông qua đề án đề 
nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại 
III. 

 

Một góc thị xã La Gi. 

Tại phiên họp, giám đốc Sở Xây 
dựng thông tin đề án đánh giá thực trạng 
phát triển đô thị trong năm 2016 theo năm 
tiêu chí gồm: Tiêu chí về vị trí, chức năng, 
vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh 
tế-xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỉ 
lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu chí 
trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến 
trúc, cảnh quan đô thị. 

Kết quả đánh giá, thị xã La Gi cơ 
bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một 
đô thị loại III với tổng điểm đạt 87,84/100 
điểm (theo Nghị quyết số 
1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đô thị 
loại III chỉ cần đạt tối thiểu 75/100 điểm). 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc 
Hai cơ bản thống nhất với nội dung, bố 

cục của đề án. Tuy nhiên, theo ông, đề án 
cần làm rõ định hướng phát triển ngành 
du lịch và kinh tế biển tại địa phương; có 
giải pháp cụ thể để khắc phục một số tiêu 
chí chưa đạt về giáo dục, điện chiếu sáng, 
dân số... Từ đó có cơ sở tập trung đầu tư 
xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chí cao 
hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
cư dân đô thị và phát triển kinh tế-xã hội 
tương xứng với vị thế là đô thị hạt nhân 
của vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam của tỉnh. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Sở 
Xây dựng phối hợp với các sở, ngành và 
UBND thị xã La Gi tiếp thu ý kiến của các 
đại biểu dự họp, sớm hoàn chỉnh đề án đề 
nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại 
III và gửi về UBND tỉnh trước ngày 15-5. 

Được biết thị xã La Gi trước đây là 
tỉnh lỵ của tỉnh Bình Tuy và là một trong 
22 tỉnh của Nam phần được chính 
quyền Việt Nam Cộng hòa thiết lập theo 
Sắc lệnh 143-NV ngày 22-10-1956. 

Đến năm 1976, Bình Tuy sáp nhập 
với Bình Thuận, Ninh Thuận thành tỉnh 
Thuận Hải. Năm 1992, tỉnh Thuận Hải 
tách thành hai tỉnh Bình Thuận, Ninh 
Thuận và La Gi là một thị trấn của 
huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Năm 
2005, La Gi được công nhận là đô thị 
loại IV (thị xã), có năm phường và bốn 
xã với dân số hơn 110.000 người, mật 
độ dân cư hơn 600 người/km2. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 26 tháng 4) 

N 
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126.000 TỈ ĐỒNG ĐẦU TƯ VÀO BÌNH THUẬN 

ình Thuận đã trao quyết định chủ 
trương đầu tư cho 14 dự án với 
tổng vốn đầu tư 43.000 tỉ đồng và 

ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 
20 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 
83.000 tỉ đồng. 

Sáng 19-4 tại TP Phan Thiết, UBND 
tỉnh Bình Thuận đã khai mạc hội nghị xúc 
tiến đầu tư năm 2017, đến tham dự có 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 
các bộ, ngành trung ương, địa phương, 
các cơ quan ngoại giao, các tổ chức hợp 
tác kinh tế quốc tế cùng các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước. 

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến 
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh 
Bình Thuận đã trao quyết định chủ trương 
đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư 
43.000 tỉ đồng và ký thỏa thuận ghi nhớ 
đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng vốn 
đầu tư đăng ký trên 83.000 tỉ đồng trên 
nhiều lĩnh vực khuyến khích đầu tư của 
địa phương. 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
hội nghị. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, mục tiêu của 
hội nghị là mời gọi các doanh nghiệp 
(DN), nhà đầu tư chiến lược trong và 
ngoài nước đầu tư vào các dự án trọng 
điểm để khai thác các tiềm năng, lợi thế 
của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định 
hội nghị là diễn đàn gặp gỡ, trao đổi với 
các nhà đầu tư và là cơ hội để tăng 
cường hoạt động đối ngoại và quảng bá 
hình ảnh của tỉnh Bình Thuận. 

 

Toàn cảnh hội nghị. 

Đề cập đến điều kiện thiên nhiên ưu 
đãi với bãi biển dài 192 km và nền văn 
hóa đa dạng, phong phú của Bình Thuận 
chưa được khai phá hết, Thủ tướng tán 
thành với ý kiến của các DN, chuyên gia 
và chính quyền địa phương về định 
hướng phát triển Bình Thuận vì một nền 
kinh tế xanh, sạch, bền vững, vì sức khỏe 
con người, vì quyền lợi chính đáng của 
Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. 

Đánh giá cao ý kiến của các chuyên 
gia, DN tại hội nghị đặt vấn đề thúc đẩy 
năng lượng tái tạo, nông nghiệp chất 
lượng cao, công nghiệp chế biến, du lịch 
của Bình Thuận, vì sức khỏe cộng đồng, 
Thủ tướng nhận định đây là những góp ý 
rất có ích để các bộ, ngành và tỉnh Bình 
Thuận tiếp thu trong hoạch định chính 
sách kinh tế-xã hội của địa phương. 

 

Một nhà đầu tư đến từ nước ngoài trao đổi với 
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về những cơ hội đầu 
tư. 

Thủ tướng cho rằng những tiến bộ 
của Bình Thuận về mọi mặt, nhất là về hạ 

B 
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tầng, xuất nhập khẩu, đào tạo nghề, môi 
trường đầu tư, là tiền đề thuận lợi, tạo 
niềm tin mạnh mẽ cho các DN, nhà đầu tư 
đến với Bình Thuận. 

Thủ tướng cho hay mặc dù còn 
nhiều khó khăn nhưng Chính phủ sẽ sớm 
triển khai một số dự án hạ tầng lớn tại 
Bình Thuận như đường cao tốc, đường 
ven biển, sân bay lưỡng dụng Phan Thiết. 

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu 
ý Bình Thuận cần có cơ chế chính sách 
cụ thể thu hút, tôn vinh tất cả nhà đầu tư 
đến với địa phương, tuy nhiên đề nghị tỉnh 
cần tập trung lựa chọn những nhà đầu tư 
có tiềm lực, có khả năng để song hành lâu 
dài với tỉnh nhà trên mọi lĩnh vực. 

 

Thủ tướng lưu ý trong quy hoạch, Bình Thuận 
phải biết sử dụng đất đai hiệu quả. 

Thủ tướng đề nghị Bình Thuận tiếp 
tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục 
vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của địa 
phương. “Cần có người tài, người giỏi, 
người thông minh để giúp Bình Thuận cất 
cánh bởi đây là cội nguồn thành công của 
mọi dự án đầu tư” - Thủ tướng khẳng 
định. 

Về quy hoạch, Thủ tướng cho rằng 
Bình Thuận cần có tư duy đổi mới, cách 
làm mới để tiếp tục phát huy vốn đầu tư 
trong nước và quốc tế. Nâng cao chất 
lượng quy hoạch là điều kiện để phát triển 
bền vững. Các quy hoạch như quy hoạch 
ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch các 
sản phẩm thế mạnh không được mâu 
thuẫn với nhau, không phá hoại, triệt tiêu 
nhau. 

“Hơn ai hết, cấp ủy, chính quyền 
Bình Thuận cần quan tâm đến phát triển 

bền vững và quy hoạch chiến lược này. 
Quy hoạch phải biết sử dụng đất đai hiệu 
quả để Bình Thuận không phải là nơi diễn 
ra việc buôn bán bất động sản chiếm bờ 
biển, chiếm đất đai” - Thủ tướng nhấn 
mạnh. 

 

Các nhà đầu tư rất quan tâm đến những cơ hội, 
ưu đãi mà Bình Thuận mời gọi. 

Thủ tướng giao chỉ tiêu cho Bình 
Thuận phấn đấu lọt vào tốp 20 các tỉnh, 
TP trên cả nước về chỉ số cải cách hành 
chính, tạo môi trường đầu tư thông 
thoáng, thuận lợi hơn nữa. 

Thủ tướng khẳng định tiếp tục xây 
dựng Chính phủ liêm chính, công tâm, 
khách quan, phục vụ người dân và DN tốt 
nhất. Cạnh đó, tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ 
mô, bảo đảm môi trường hòa bình thân 
thiện với các nước, tạo môi trường đầu tư 
thuận lợi. Quyết tâm bảo vệ quyền lợi chính 
đáng của nhà đầu tư, quyền con người, 
quyền công dân, quyền tài sản của nhà đầu 
tư.  

Trả lời về kiến nghị của chủ tịch Hiệp 
hội Điện gió Bình Thuận, Thủ tướng cho 
biết vừa qua đã ký quyết định về cơ chế 
khuyến khích phát triển các dự án điện 
mặt trời tại Việt Nam với mức giá mua 
điện tại thời điểm giao nhận điện là 2.086 
đồng/kWh (tương đương 9,35 cent/kWh). 
Do đó từ khi công bố mức giá này, rất 
nhiều nhà đầu tư đã đến Bình Thuận tìm 
hiểu cơ hội đầu tư. Về giá điện gió, Thủ 
tướng cho biết sẽ xem xét trong thời gian 
tới. 

Theo Thủ tướng, Bình Thuận là 
mảnh đất “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, có 
lợi thế so sánh mà nơi khác không có 
được. Tỉnh có bờ biển đẹp, dài 192 km, có 
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300 ngày nắng trong năm, ít bão. Các nhà 
đầu tư, DN nên có chiến lược kinh doanh 
lâu dài, bền vững ở Bình Thuận. 

Chiều 19-4, Thủ tướng đã đi thăm 
Trường Dục Thanh (Phan Thiết) và kiểm 

tra Lữ đoàn Tên lửa 681, kết thúc chuyến 
công tác tại Bình Thuận. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO 

ông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao đã được Bình Thuận xác định 
là yếu tố then chốt nhằm tạo bước 

đột phá trong quá trình hội nhập. 

 

Trang trại thanh long ứng dụng công nghệ cao. 
Ảnh Thành Trung/BNEWS/TTXVN 

Thanh long là cây trồng chủ lực của 
Bình Thuận, với tổng diện tích khoảng 
27.000 ha, tổng sản lượng khoảng 
500.000 tấn (chiếm 72% diện tích và 
76,4% sản lượng toàn quốc). Ngoài ra, 
thanh long còn là một trong 5 mặt hàng 
trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. 

Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại trồng 
thanh long an toàn phục vụ xuất khẩu, 
ông Võ Huy Hoàng, Giám đốc doanh 
nghiệp tư nhân rau quả Bình Thuận cho 
biết, sau 5 năm đầu tư hàng chục tỷ đồng, 
trang trại với quy mô 20ha luôn tuân thủ 
các quy trình nghiêm ngặt nhất đảm bảo 
đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. 

Toàn bộ hệ thống tưới tại trang trại 
được đầu tư bài bản ngay từ đầu, áp dụng 
công nghệ Israel, ngoài ra còn có hệ 
thống tới trên cao và tưới bộ (công nhân 
trực tiếp cầm vòi đi tưới). 

Nhờ đó, sản phẩm thanh long của 
doanh nghiệp luôn đáp ứng mọi tiêu 
chuẩn khắt khe của các nước nhập khẩu 
như Arab Saudi, Singapore. Trong 5 năm 
qua, chưa có một lô hàng thanh long xuất 
khẩu nào bị trả lại.  

Hiện thanh long của doanh nghiệp 
đã xuất khẩu đi hơn 10 nước trên thế giới 
với sản lượng khoảng 10.000 tấn/năm. 
Chỉ tính riêng sản lượng thanh long của 
trang trại này là 500 tấn mỗi năm, phục vụ 
xuất khẩu đi các thị trường khó tính, số 
còn lại thu mua từ các nông hộ và trang 
trại khác. 

Toàn bộ sản phẩm thu mua thêm từ 
các nông hộ doanh nghiệp đều bao tiêu 
sản phẩm và hỗ trợ về giá, đảm bảo thu 
nhập cho người trồng. 

Nói về đầu ra cho sản phẩm thanh 
long, ông Võ Tính, Trưởng phòng Kế 
hoạch doanh nghiệp rau quả Bình Thuận 
cho hay, sản phẩm thanh long của doanh 
nghiệp xuất khẩu chính ngạch 100%, mỗi 
năm thu về từ 150 - 200 tỷ đồng. Mặc dù 
đầu ra còn có thể được nhiều hơn nữa 
nhưng doanh nghiệp luôn giữ ổn định ở 
ngưỡng 10.000 tấn/năm.  

Lý do mà doanh nghiệp không mở 
rộng thêm thị trường là để kiểm soát được 
chất lượng sản phẩm cũng như uy tín của 
doanh nghiệp. Đối với thị trường trong 
nước, doanh nghiệp cung ứng cho nhiều 
hệ thống siêu thị trong cả nước. 

Đặc biệt, doanh nghiệp đang hướng 
tới trồng thanh long hữu cơ với diện tích 
khoảng 7ha. Hiện doanh nghiệp đang 
hoàn thiện các thủ tục để có thể triển khai 
ngay trong thời gian tới.  

N 
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Cán bộ kỹ thuật kiểm tra thanh long trước khi 
thu hoạch. Ảnh: Thành Trung/BNEWS/TTXVN 

Bên cạnh đó, Bình Thuận còn có Dự 
án chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ 
cao do Công ty TNHH Thông Thuận làm 
chủ đầu tư tại xã Sông Bình, huyện Bắc 
Bình. Dự án có quy mô tổng đàn 23.600 
con; trong đó 17.300 bò sữa và 6.300 bò 
thịt.  

Dự án sẽ là hạt nhân cung cấp con 
giống, dịch vụ, khuyến nông để phát triển 
ngành chăn nuôi bò tại địa phương.  

Ông Trương Hữu Thông, Tổng giám 
đốc Công ty TNHH Thông Thuận cho biết, 
Bình Thuận là địa phương rất có tiềm 
năng đối với chăn nuôi gia súc, đặc biệt là 
nuôi bò. Bên cạnh đó, điều kiện để trồng 
cỏ và ngô rất thuận lợi cho thể trồng 
quanh năm.  

Đây là trang trại bò đầu tiên của Bình 
Thuận áp dụng công nghệ hiện đại. Hiện 
công ty đang đầu tư xây dựng nhà máy 
chế biến sữa với quy mô hơn 20.000 con 
bò sữa, trong đó, công ty nuôi 10.000 con 
và nhân dân cùng doanh nghiệp khác nuôi 
10.000 con.  

Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, dự án chăn 
nuôi bò sữa, bò thịt hiện đã bắt đầu hình 
thành và khá suôn sẻ. Doanh nghiệp đã 
nhập về trên 5.000 con bò giống từ 
Australia để nhân giống.  

Hiện người dân khu vực Bắc Bình đã 
bắt đầu mua bò giống và được chuyển 
giao quy trình chăn nuôi bò giống mới. 
Triển vọng thay đổi nền sản xuất nông 
nghiệp, chăn nuôi đang rất tốt.  

“Tôi kì vọng vào sự phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao của Bình Thuận. 
Chúng ta không còn chờ gì nữa mà phải 
làm ngay khi nước đã về, dự án đã có. 
Chính phủ đã dành riêng gói tín dụng để 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 
Như vậy, người dân và doanh nghiệp sẽ 
được tiếp cận nguồn tín dụng vay ưu đãi 
của Chính phủ. Cần phải đổi mới cách suy 
nghĩ, cách làm và điều chỉnh lại lại cơ cấu 
nông nghiệp” - Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai 
nhấn mạnh. 

 

Công nhân chăm sóc thanh long. Ảnh: TTXVN 

 Theo ông Phan Văn Tấn, Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Bình Thuận, hiện tại, tỉnh đã quy 
hoạch xây dựng khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao sản xuất thanh long 
với quy mô 52ha tại xã Hàm Minh, huyện 
Hàm Thuận Nam; khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao sản xuất giống thủy 
sản Chí Công với quy mô 154ha tại xã Chí 
Công, huyện Tuy Phong.  

Tỉnh cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi 
nhất và hỗ trợ tối đa cho các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư 
vào các khu nông nghiệp này.  

Tỉnh cũng đã đề xuất Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ về 
mặt kỹ thuật, xây dựng quy trình chuẩn về 
thâm canh cây thanh long; ban hành tiêu 
chuẩn, quy chuẩn sản phẩm thanh long 
để có cơ sở quản lý chất lượng.  

Đồng thời, xây dựng mô hình thí 
điểm liên kết chuỗi sản xuất - chế biến - 
tiêu thụ sản phẩm thanh long để nhân 
rộng ra toàn tỉnh.  
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Về xây dựng mô hình thí điểm sản 
xuất thanh long theo chuỗi, Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Lê Quốc Doanh cho biết, các doanh 
nghiệp lớn nhập khẩu thanh long cũng 
đang muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt 
Nam và nông dân để xây dựng vùng sản 
xuất, tiêu thụ thanh long.  

Bộ đang chỉ đạo Cục Bảo vệ Thực 
vật tiếp xúc với phía Trung Quốc để đẩy 
nhanh tiến trình hợp tác này. Và nếu 
được, Bình Thuận sẽ được chọn là địa 
phương đầu tiên làm thí điểm mô hình.  

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, 
ngoài cây thanh long, Bình Thuận cần 
nghiên cứu phát triển các loại cây trồng 
khác để đa dạng thêm. Bộ sẽ giúp tỉnh 
thành lập một trung tâm nghiên cứu phát 
triển các loại trái cây.  

Hiện nay, Bình Thuận đã xây dựng 
Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đến năm 2020. Mục tiêu 
của đề án đến năm 2020, xây dựng vùng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 
các sản phẩm chủ lực ứng dụng công 
nghệ cao: Thanh long ứng dụng công 
nghệ cao 3.500 ha; vùng lúa giống 400 - 
450 ha; tôm giống 154 ha; vùng rau an 
toàn 80-100 ha; vùng khuyến khích phát 
triển chăn nuôi 300 - 500 ha. 

Bình Thuận phấn đấu tỷ lệ người 
chăn nuôi được sử dụng các giống heo 
tiến bộ, chất lượng cao ở heo đạt trên đạt 
trên 90%, bò trên 70%, gia cầm trên 50%; 
90 - 95% diện tích lúa được sử dụng 
giống xác nhận, giống thủy sản nuôi trồng 
sạch bệnh./. 

Thành Trung // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 4) 

__________________________________ 

“BÌNH THUẬN KHÔNG PHẢI LÀ NƠI DIỄN RA BUÔN 
BÁN BẤT ĐỘNG SẢN CHIẾM BỜ BIỂN” 

ại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh 
Bình Thuận sáng 19/4, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như 

vậy. 

 

Thủ tướng và quả thanh long đỏ - loại trái cây 
biểu tượng cho nông sản Bình Thuận. Ảnh: 
Chinhphu.vn 

Theo đó, Thủ tướng cho rằng Bình 
Thuận là mảnh đất “thiên thời, địa lợi, 
nhân hòa”, có lợi thế so sánh mà nơi khác 
không có được. Tỉnh có bờ biển đẹp, dài 

192 km, có 300 ngày nắng trong năm, ít 
bão. 

Thủ tướng nhất trí với định hướng 
thu hút đầu tư theo hướng xây dựng, phát 
triển Bình Thuận xanh, sạch, bền vững, vì 
sức khỏe con người, quyền lợi chính đáng 
của nhà đầu tư, Nhà nước, người dân. 

Cũng tại đây, Thủ tướng cho rằng 
Bình Thuận cần có tư duy đổi mới, cách 
làm mới để tiếp tục phát huy vốn đầu tư 
trong nước và quốc tế. Nâng cao chất 
lượng quy hoạch là điều kiện để phát triển 
bền vững. Các quy hoạch như quy hoạch 
ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch các 
sản phẩm thế mạnh phải không mâu 
thuẫn với nhau, không phá hoại, triệt tiêu 
nhau. 

“Hơn ai hết, cấp ủy, chính quyền 
Bình Thuận cần quan tâm đến phát triển 
bền vững và quy hoạch chiến lược này. 
Quy hoạch phải biết sử dụng đất đai hiệu 
quả để Bình Thuận không phải là nơi diễn 
ra việc buôn bán bất động sản chiếm bờ 

T 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 04 năm 2017 - 10 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

biển, chiếm đất đai”- Thủ tướng nhấn 
mạnh. 

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Thủ 
tướng cho biết, Chính phủ sẽ triển khai 
một số dự án lớn ở Bình Thuận như 
đường cao tốc, đường ven biển, sân bay 
lưỡng dụng Phan Thiết… 

 

Với các doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu, 
tránh tình trạng khi ký thì rầm rộ nhưng không 
triển khai . Ảnh: Chinhphu.vn 

Ngoài ra, Bình Thuận cần có cơ chế, 
chính sách cụ thể tập trung thu hút được 
các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn có uy 
tín, tiềm lực tài chính để đầu tư vào các 
lĩnh vực thế mạnh của Bình Thuận như du 
lịch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 
chất lượng cao, kinh tế biển, công nghệ 
chế biến; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn 

cho nhà đầu tư, cho du khách, để mọi 
người tới đây là an tâm… 

Với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, 
Thủ tướng đề nghị có chiến lược kinh 
doanh lâu dài, bền vững ở Bình Thuận. 
Nói và làm đi liền với nhau. Tránh tình 
trạng khi ký thì rầm rộ nhưng không triển 
khai. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi 
trường. Không vì lợi ích kinh tế trước mắt 
mà bỏ quên môi trường. 

Về giá năng lượng, vừa qua, Thủ 
tướng đã ký quyết định về cơ chế khuyến 
khích phát triển các dự án điện mặt trời tại 
Việt Nam với mức giá mua điện tại điểm 
giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh. Vì thế, 
theo Thủ tướng, từ khi công bố mức giá 
này, cả chục nhà đầu tư đã đến Bình 
Thuận tìm hiểu cơ hội đầu tư điện mặt 
trời. Về giá điện gió, Thủ tướng cho biết 
sẽ xem xét trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, tỉnh Bình Thuận đã trao 
quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự 
án với tổng vốn đầu tư 43.000 tỷ đồng và 
ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 
20 dự án với tổng vốn đăng ký trên 83.000 
tỷ đồng./. 

Thái Linh // http://toquoc.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ĐỒNG HÀNH BỀN VỮNG CÙNG NHÀ 
ĐẦU TƯ  

ổi mới, sáng tạo trong cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh là một 
trong những mục tiêu của Nghị 

quyết 19-2017/NQ-CP. Hiện thực hóa 
mục tiêu này trong các chương trình hành 
động của địa phương được xem là “chìa 
khóa” thúc đẩy mời gọi đầu tư. Ông 
Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận chia sẻ những giải pháp đột 
phá của tỉnh với phương châm đồng hành 
và phục vụ doanh nghiệp.  

Bình Thuận đã từng được nhà đầu 
tư biết đến với cam kết nổi tiếng “gỡ 
đinh dưới tấm thảm thu hút đầu tư” 
theo chỉ đạo của Chính phủ. Dưới góc 

độ cải thiện môi trường đầu tư, cam 
kết này đã được Bình Thuận triển khai 
như thế nào, thưa ông? 

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh là công việc mà Bình Thuận đã và 
sẽ thực hiện liên tục trong thời gian qua 
và cả trong thời gian tới. Quan điểm của 
lãnh đạo tỉnh Bình Thuận là quyết tâm 
chấm dứt tình trạng “trên trải thảm, dưới 
rải đinh”. 

Tỉnh đã ban hành 2 chương trình 
hành động để thực hiện xuyên suốt, đồng 
bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất 

Đ 
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- kinh doanh, cải thiện tốt môi trường đầu 
tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh canh 
cấp tỉnh (PCI). 

 

Trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận, lĩnh vực du lịch, dịch 
vụ, hạ tầng có nhiều dự án quy mô lớn. 

Chương trình hành động của Bình 
Thuận thể hiện rõ quan điểm “đồng hành 
bền vững cùng nhà đầu tư”. Theo đó, 
Bình Thuận sẽ cải cách mạnh mẽ bộ máy 
hành chính từ quản lý sang phục vụ, nỗ 
lực nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều 
hành kinh tế. Hội nghị Xúc tiến đầu tư 
Bình Thuận 2017 cũng là hoạt động nhằm 
hiện thực hóa mục tiêu này. 

Hội nghị được tổ chức nhằm quảng 
bá các tiềm năng, lợi thế; các cơ chế, 
chính sách ưu đãi của tỉnh Bình Thuận và 
các dự án đang ưu tiên kêu gọi đầu tư. 
Hội nghị cũng là cơ hội để các doanh 
nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, các tổ chức quốc tế tiếp xúc, đối 
thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh, 
cũng như các cơ quan chuyên môn của 
địa phương nhằm tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư 
hoặc tìm hiểu thông tin đầu tư vào các dự 
án cụ thể. 

Trong năm 2017, Bình Thuận sẽ 
ưu tiên thu hút đầu tư vào những lĩnh 
vực nào? 

Đây là thời điểm “vàng” để các nhà 
đầu tư đến với Bình Thuận. Chúng tôi 
đang hội tụ rất nhiều điều kiện để doanh 
nghiệp kinh doanh thuận lợi và gặt hái 
thành công, đặc biệt là 3 đột phá về hạ 
tầng giao thông. Đó là sự ra đời của sân 
bay Phan Thiết, cảng tổng hợp Vĩnh Tân 

và đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - 
Nha Trang. Các công trình giao thông 
trọng điểm này đã và đang có nhiều tiến 
triển, sớm hình thành trong vài năm tới. 

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Thuận 
2017 được kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều 
nguồn lực đầu tư ở lĩnh vực nông nghiệp 
công nghệ cao, tổ hợp du lịch - dịch vụ 
cao cấp, các khu - cụm công nghiệp, năng 
lượng sạch... 

Với những lĩnh vực trên, “thực 
đơn” mời gọi đầu tư cụ thể của Bình 
Thuận trong năm 2017 sẽ gồm những 
gì? 

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2017, 
Bình Thuận giới thiệu danh mục các dự 
án kêu gọi đầu tư trên địa bàn theo hình 
thức đầu tư trong nước, liên doanh hoặc 
100% vốn nước ngoài. Trong đó, lĩnh vực 
du lịch, dịch vụ, hạ tầng có nhiều dự án 
quy mô lớn như: Khu du lịch ven biển Hòa 
Thắng - Hòa Phú có diện tích 1.353 ha, 
thuộc địa bàn hai huyện Bắc Bình và Tuy 
Phong; Khu du lịch giải trí đường 706B 
rộng hơn 1.000 ha tại TP. Phan Thiết; Khu 
du lịch Bàu Trắng (Bắc Bình) quy mô gần 
550 ha. Ngoài ra, Bình Thuận cũng mời 
gọi nhà đầu tư triển khai Dự án Tàu cao 
tốc Phan Thiết - Phú Quý (phục vụ 250 - 
280 khách/tàu) và các dự án dịch vụ y tế 
cao cấp, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ 
với quy mô tùy chọn tại Phan Thiết hay La 
Gi. 

Ưu tiên hàng đầu của Bình Thuận là 
huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, 
giữ vững thương hiệu du lịch Mũi Né - 
Hàm Tiến, Hòn Rơm và Hoà Thắng - Hoà 
Phú. Song song đó, Bình Thuận tăng 
cường quảng bá liên kết sản phẩm du lịch 
với các tỉnh, thành phố khu vực Đông 
Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, 
nhất là TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang. Tỉnh 
đang tích cực triển khai đồ án quy hoạch 
lại Mũi Né, quy hoạch Khu đô thị mới Hoà 
Thắng - Hoà Phú, mà hạt nhân là tổ hợp 
du lịch - thương mại- bất động sản để tạo 
hàng lang phát triển du lịch xứng tầm.  

Một trong những lợi thế của Bình 
Thuận là thu hút đầu tư công nghiệp, 
đặc biệt là công nghiệp năng lượng 
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sạch. Lợi thế này sẽ được giới thiệu 
như thế nào với nhà đầu tư? 

Trong lĩnh vực công nghiệp, Bình 
Thuận sẽ tập trung vào các dự án trọng 
điểm như Trung tâm Nhiệt điện khí Sơn 
Mỹ công suất 4.000 MW, Nhà máy Chế 
biến khí hóa lỏng Sơn Mỹ, Nhà máy Chế 
biến sâu titan (gồm xỉ, hợp chất zircon, 
rutin nhân tạo, pigment, titan kim loại, titan 
xốp, ferro titan), Nhà máy Chế biến nhôm 
và chế tạo các sản phẩm nhôm, dự án 
khai thác và tinh chế bentonit… 

Với nhiều khu công nghiệp đã được 
quy hoạch, Bình Thuận tiếp tục thu hút 
các doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự 
án Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô - xe 
máy, Nhà máy sản xuất vật tư - thiết bị y 
tế, Nhà máy may xuất khẩu, Nhà máy sản 
xuất phân bón, Nhà máy chế biến thức ăn 
gia súc các loại. 

Các dự án thuộc lĩnh vực mà tỉnh có 
tiềm năng, lợi thế cũng được chú trọng 
kêu gọi đầu tư như: Nhà máy chế biến hải 
sản đóng hộp và hàng đông cao cấp, Nhà 
máy sản xuất các sản phẩm từ tảo - rong 
biển, Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ 
muối và sau sản phẩm muối, Nhà máy dệt 
lưới đánh cá và sản xuất ngư cụ, Nhà 
máy chế biến hạt điều, Nhà máy chế biến 
mủ cao su, Nhà máy chế biến - đóng hộp 
nước giải khát, Nhà máy chế biến quả 
thanh long, Nhà máy xử lý nhiệt (trái 
thanh long)… 

“Tính đến nay, đã có 1.281 Dự án 
đầu tư trong và ngoài nước đầu tư tại 
tỉnh Bình Thuận, với tổng vốn đầu tư 
trên 230.000 tỷ đồng. 

Trong đó có 113 dự án có vốn đầu 
tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng 
ký là 3,69 tỷ USD thuộc 24 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới.” 

Theo định hướng của Bộ Chính trị, 
tỉnh Bình Thuận trở thành một trung tâm 
năng lượng của cả nước. Hiện tại, các dự 
án thuộc 3 lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện, 
phong điện đã và đang hình thành. Ngoài 
Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, lĩnh vực 
phát triển năng lượng sạch như phong 

điện, điện mặt trời, điện khí được nhiều 
nhà đầu tư quan tâm.  

Cùng với đó, trong lĩnh vực công 
nghiệp, Bình Thuận cũng mời gọi một số 
dự án ở lĩnh vực nông - lâm - thủy sản mà 
Bình Thuận mong muốn sớm có doanh 
nghiệp xúc tiến đầu tư như: nuôi hải đặc 
sản trên biển (Tuy Phong, Phú Quý), đầu 
tư đội tàu dịch vụ và đánh bắt xa bờ (La 
Gi, Phan Thiết, Tuy Phong), đầu tư vào 
nông nghiệp công nghệ cao (Bắc Bình). 

Bên cạnh du lịch, nông nghiệp 
công nghệ cao là lĩnh vực được xem 
có nhiều tiềm năng phát triển tại Bình 
Thuận. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 
Bình Thuận 2017, tỉnh sẽ đưa ra cam 
kết gì với nhà đầu tư? 

Bình Thuận xác định, nếu không có 
sự bứt phá từ công nghệ cao thì nền nông 
nghiệp của tỉnh sẽ mãi giậm chân tại chỗ. 
Theo đó, sản xuất lúa nằm trong quỹ an 
ninh lương thực ổn định, nhưng đột phá 
từ cây lúa không hiệu quả. Còn sản xuất 
thanh long đã giảm bởi nhiều yếu tố, trong 
đó có dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. 
Như vậy, để phát triển nông nghiệp, Bình 
Thuận sẽ phải dựa vào công nghệ cao. 

“Bình Thuận đang hội tụ rất nhiều 
điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh 
thuận lợi và gặt hái thành công, đặc biệt 
là 3 đột phá về hạ tầng giao thông.” 

Bình Thuận đang hình thành Khu 
phức hợp nông nghiệp công nghệ cao 
chăn nuôi bò và chế biến các sản phẩm từ 
sữa vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng. Khu phức 
hợp này bao gồm 3 trung tâm là khu trang 
trại nuôi bò giống thịt sinh sản (quy mô 
nuôi 6.000 con bò giống thịt, bò sinh sản); 
khu trang trại nuôi bò sữa; khu nhà máy 
chế biến các sản phẩm từ sữa. Ngoài ra, 
khu phức hợp còn dành 2.500 ha để làm 
đồng cỏ công nghệ cao. 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận đang 
đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cho thành lập Khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao quy mô diện tích 
2.000 ha tại huyện Bắc Bình, để sẵn sàng 
mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước. Đây sẽ là điểm nhấn tiên phong, 
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tạo cơ sở phát triển lan toả nông nghiệp 
công nghệ cao cho địa phương. Các dự 
án này sẽ giải quyết được bài toán chuỗi 
giá trị sản xuất nông nghiệp, đồng thời 
khai thác tốt tiềm năng khí hậu, đất đai.  

Năm nay, Bình Thuận sẽ hoàn thiện 
cơ chế chính sách mới để quy hoạch 
đồng cỏ trên quy mô lớn, nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp và khuyến khích bà con 
cùng làm. Chỉ có thể phát triển nông 

nghiệp theo xu thế dựa vào khoa học 
công nghệ hiện đại mới có giá trị cao cho 
nông nghiệp. Tỉnh đã giao Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 
phối hợp và sớm ban hành chính sách 
phát triển đồng cỏ, chăn nuôi bò và phát 
triển đàn bò sữa… 

Bảo Giang // http://baodautu.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 4) 

__________________________________ 

"COI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LÀ THEN CHỐT 
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ” 

hiều 18/4, tại Bình Thuận, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn 
công tác Chính phủ đã làm việc với 

lãnh đạo chủ chốt tỉnh về tình hình kinh tế-
xã hội địa phương. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm 
việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận   

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Bình 
Thuận có lợi thế, tiềm năng to lớn để phát 
triển, trở thành tỉnh giàu mạnh. Đây là địa 
phương có nhiều gió nhất, nhiều nắng 
nhất, có trữ lượng khoáng sản titan lớn 
nhất Việt Nam, có bờ biển dài, đẹp, tiềm 
năng lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, 
chăn nuôi đại gia súc…, có hạ tầng giao 
thông đồng bộ. 

Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã 
hội của tỉnh có chuyển biến tích cực. Tuy 
nhiên, tỉnh chưa tạo được những “quả 
đấm thép” cho nền kinh tế. Tỉnh có nhiều 
điều kiện phát triển kinh tế biển nhưng hạ 
tầng phục vụ kinh tế biển còn thiếu. Chưa 

khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du 
lịch “đúng mức, đủ tầm”. Tỷ lệ doanh 
nghiệp trên dân số còn thấp hơn bình 
quân cả nước. 

Bình Thuận vẫn còn nhận trợ cấp 
ngân sách, Thủ tướng cho rằng đây là câu 
hỏi lớn cho một tỉnh giàu truyền thống, 
tiềm năng. “Một tinh thần tự lực, tự cường 
trong phát triển để cùng đóng góp cho cả 
nước là rất quan trọng mà chúng tôi muốn 
đặt bài toán này cho các đồng chí”, Thủ 
tướng nói và đặt mục tiêu đến năm 2019 
tỉnh phải tự cân đối được ngân sách. Bình 
Thuận cần phải tiếp tục đi lên bằng “3 
chân kiềng” là du lịch dịch vụ; công 
nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến; 
nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công 
nghệ cao. 

Với điều kiện, vị trí của Bình Thuận, 
có thể xây dựng thành tỉnh có trình độ 
phát triển cao trong vùng duyên hải Nam 
Trung Bộ. 

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần 
tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo, 
hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra 
trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, 
các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
13, Nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu 
hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, trước 
hết là trong năm 2017, tạo nền tảng vững 
chắc cho các năng tiếp theo trên tinh thần 
phát triển nhanh nhưng bền vững. 

C 
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Phải nâng tầm chiến lược và quy 
hoạch phát triển. Những quy hoạch quan 
trọng là quy hoạch một số hạ tầng trọng 
điểm, quy hoạch kinh tế - xã hội, nhất là 
quy hoạch ven biển; quy hoạch nguồn 
nước, du lịch… Quy hoạch phải theo đúng 
chỉ đạo của Bộ Chính trị, đó là đưa tỉnh trở 
thành trung tâm năng lượng sạch, trung 
tâm du lịch quốc gia và khu vực, trung tâm 
chế biến sâu khoáng sản, vùng kinh tế 
biển. 
Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng 
các hình thức đầu tư trong tất cả lĩnh vực. 
Sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, 
đúng quy định. Năm 2017, nỗ lực thực 
hiện tốt các Nghị quyết số 19, 35, 60 của 
Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy 
nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư 
công. 

“Tôi đề nghị các đồng chí trong 
Thường vụ, trong Ủy ban, nhất là cấp 
huyện, thị, thành phố ở đây phải tập trung 
tháo gỡ khó khăn, phát triển mạnh doanh 
nghiệp. Tiếp tục khuyến khích khởi 
nghiệp. Coi phát triển doanh nghiệp là 
then chốt trong phát triển kinh tế”, Thủ 
tướng nêu rõ. Phấn đấu đến năm 2020 có 
trên 7.000 doanh nghiệp (hiện nay mới có 
khoảng 4.500 doanh nghiệp). 

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, 
chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ, đặc biệt cơ cấu nội ngành 
theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh 
tranh. 

Về vấn đề khoáng sản titan, Thủ 
tướng yêu cầu tỉnh và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan 
phải bàn lại kỹ càng và có biện pháp giải 
quyết những kiến nghị của Bình Thuận 
lien quan tới quy hoạch, thăm dò, khai 
thác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Đặt vấn đề quy hoạch phát triển 
năng lượng tái tạo tập trung hơn, Thủ 
tướng đề nghị không đưa nhiệt điện than 
vào Bình Thuận. 

Tỉnh cần tập trung nghiên cứu phát 
triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ 
quyền biển đảo, tiếp tục tập trung cho vận 

tải, dịch vụ cảng biển, du lịch biển đảo, 
nuôi trồng, đánh bắt. Hình thành vùng 
nuôi trồng thâm canh cao, là một trong 
những trung tâm sản xuất giống tôm. Cần 
hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa phương tiện 
đánh bắt xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần 
và chế biến trên biển. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu 
quả bộ máy chính quyền. Xây dựng tỉnh 
Bình Thuận trở thành chính quyền đối 
thoại, lắng nghe và đồng hành với doanh 
nghiệp, người dân. Cải thiện mạnh mẽ 
hơn chỉ số cải cách hành chính và xếp 
hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kết 
quả giải quyết việc làm, phát triển doanh 
nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh là 
trụ cột để đánh giá hiệu quả của các cấp, 
các ngành. Phải tạo được tinh thần cầu 
thị, lắng nghe trong hệ thống hành chính, 
tạo chữ tín, niềm tin và tinh thần làm việc 
trong cán bộ, công chức. Không để bộ 
máy cồng kềnh, không để cán bộ, công 
chức thiếu trách nhiệm. 

Chú ý tăng cường quản lý tài 
nguyên, đất đai, môi trường, nhất là bảo 
vệ rừng. Tiếp tục giám sát chặt chẽ môi 
trường ở khu vực Nhiệt điện Vĩnh Tân, 
không để tái diễn tình trạng ô nhiễm. 
Thường xuyên tiếp công dân, lắng nghe 
các nguyện vọng chính đáng, giải thích, 
giải đáp, giải quyết những ý kiến của công 
dân. 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt bảo đảm 
an toàn cho du khách. Tiếp tục xây dựng 
Bình Thuận thành khu vực phòng thủ cơ 
bản liên hoàn, vững chắc, trong đó tập 
trung xây dựng và phát triển huyện đảo 
Phú Quý thành pháo đài vững chắc bảo 
vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

Cũng trong chuyến công tác, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh 
khởi công xây dựng Khu phức hợp nông 
nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và 
chế biến các sản phẩm từ sữa. Dự án có 
diện tích 850 ha tại xã Sông Bình, huyện 
Bắc Bình, với tổng mức đầu tư dự án 
khoảng 3.000 tỷ đồng do Tập đoàn Thông 
Thuận làm chủ đầu tư. 
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Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên mẹ 
Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư, phường 
Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, có 

người con độc nhất hy sinh vì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

Công Thọ // http://kinhtedothi.vn.- 2017 
(ngày 18 tháng 4) 

__________________________________ 

CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA TRÁCH NHIỆM 
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 31-3, Thanh tra Chính phủ 
công bố Kết luận thanh tra trách 
nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân 

dân (UBND) tỉnh Bình Thuận trong việc 
thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng. 

Theo kết luận thanh tra, quá trình 
thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng tại các địa phương, 
ban, ngành của tỉnh Bình Thuận đã bộc lộ 
nhiều hạn chế, thiếu sót, sai phạm. Chất 
lượng của nhiều cuộc thanh tra chưa cao, 
kết luận của một số cuộc thanh tra chưa 
xử lý hết các sai phạm được phát hiện 
qua thanh tra, trong đó có cả việc phát 
hiện hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng 
nhưng không kiến nghị xử lý.  

Tỉnh Bình Thuận thường xuyên ban 
hành các "quyết định đình chỉ" hoặc 
"quyết định tạm đình chỉ" khi giải quyết 
khiếu nại (thực chất khiếu nại được giải 
quyết) là không phù hợp với quy định hiện 
hành, cần nghiêm túc chấn chỉnh. 

Việc công khai minh bạch trong hoạt 
động của cơ quan, đơn vị khi lập, triển 
khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 
hoặc mua sắm công chưa công khai đầy 
đủ các nội dung theo quy định. Còn xảy ra 
nhiều vi phạm, thiếu sót trong quá trình 
lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, quá trình 
đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. 

Trên cơ sở báo cáo Kết luận và kiến 
nghị của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng 
Chính phủ đã có Văn bản truyền đạt ý 
kiến của Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thực 
hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính 
phủ, có biện pháp khắc phục những tồn 
tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng; xử lý theo quy định của pháp 
luật các sai phạm đã được phát hiện nêu 
trong Kết luận thanh tra. 

PV // http://nhandan.com.vn.- 2017 
(ngày 01 tháng 4) 

__________________________________ 

ĐỨC LONG GIA LAI (DLG) KÝ THỎA THUẬN ĐẦU TƯ 
3 DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TẠI BÌNH THUẬN 

gày 19/04, tại Hội nghị xúc tiến đầu 
tư tỉnh Bình Thuận diễn ra lễ ký kết 
thỏa thuận nguyên tắc đầu tư giữa 

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia 
Lai (DLG - HOSE) với UBND tỉnh Bình 
Thuận.  

Cụ thể, DLG và các công ty thành 
viên đăng ký đầu tư 3 dự án năng lượng 
với tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng.  

Trong đó, DLG đầu tư nhà máy sản 
xuất điện mặt trời, công suất 200 MW tại 
xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, 

N 

N 
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tỉnh Bình Thuận, diện tích 309,26 ha, tổng 
vốn đầu tư dự án 6.000 tỷ đồng. 

 

DLG ký kết thỏa thuận nguyên tắc với UBND 
tỉnh Bình Thuận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 
tỉnh này. 

Công ty TNHH Một thành viên Du 
lịch Đức Phú Gia đăng ký đầu tư dự án 
Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp Điện 
Năng Lượng Tái Tạo Đức Phú Gia tại xã 

Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận, diện tích 131,21 ha, tổng vốn đầu 
tư dự án 2.800 tỷ đồng. 

Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai 
đăng ký đầu tư Nhà máy sản xuất điện 
mặt trời, công suất 150 MW tại xã Hồng 
Phong, huyện Bắc Bình và xã Thiện 
Nghiệp, phường Mũi Né, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận, diện tích 211,6 ha, 
tổng vốn đầu tư dự án 5.000 tỷ đồng. 

Trong lễ ký kết, UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận 
lợi nhất để DLG triển khai dự án. 

Lạc Nhạn // 
http://tinnhanhchungkhoan.vn.- 2017 

(ngày 19 tháng 4) 

__________________________________ 

KHỞI CÔNG KHU PHỨC HỢP NÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ CAO HƠN 3.900 TỶ 

gày 18.4, tại huyện Bắc Bình tỉnh 
Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ 

khởi công Khu phức hợp nông nghiệp 
công nghệ cao chăn nuôi bò và chế biến 
các sản phẩm từ sữa với tổng số vốn lên 
tới 3.930 tỷ đồng. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công 
khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao hơn 
3.900 tỷ đồng  

Phát biểu tại lễ Khởi công,  ông 
Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận cho biết, khu phức hợp nông 

nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và 
chế biến các sản phẩm từ sữa có tổng 
diện tích 800 ha, tổng vốn đầu tư hơn 
3.930 tỉ đồng. Dự án này bao gồm các dự 
án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò 
sữa, bò thịt công nghệ cao; dự án đầu tư 
hạ tầng Cụm Công nghiệp Sông Bình 
rộng 24 ha trong đó có nhà máy chế biến 
sữa, chế biến thịt, nhà máy nước tinh 
khiết và nhà máy bao bì, đóng gói. 

Một trong những dự án quan án 
quan trọng nhất của khu phức hợp chính 
 là Nhà máy chế biến sữa với đầu tư 850 
tỉ đồng, quy mô 100 triệu lít sữa tươi tiệt 
trùng/năm, sữa chua 90 triệu hũ/năm, 85 
triệu hộp sữa đặc/năm.   

Ông Trương Hữu Thông – Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sữa 
Thông Thuận cho biết, hiện đã thuê đơn vị 
tư vấn hàng đầu về bò sữa là Tập đoàn 
Delaval (Thụy Điển) khảo sát, thiết kế khu 
nuôi, chọn lọc giống, vận hành, chuyển 
giao khoảng 20.000 bò sữa HF có nguồn 

N 
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gốc nhập khẩu từ Mỹ, tuân thủ các tiêu 
chuẩn quốc tế. 

Ông Thông cũng cho biết thêm, hiện 
Công ty đang tập trung đầu tư phát triển 
từ trang trại, trồng cỏ, bắp, chăn nuôi bò 
thịt, chế biến thịt bò, chăn nuôi bò sữa và 
chế biến các sản phẩm từ sữa bò. 

“Tỉnh Bình Thuận nói riêng, các tỉnh 
Trung Bộ nói chung có điều kiện tự nhiên 
rất thuận lợi cho việc phát triển ngành 

nuôi bò, điều kiện đất đai, khí hậu nắng 
ấm ôn hòa quanh năm, nhiệt độ bình quân 
từ 25 đến 32 độ C, rất thuận lợi cho sự 
tăng trưởng của con bò, nguồn thức ăn từ 
cỏ và bắp cây có thể mọc sinh khối tốc độ 
nhanh, năng suất cao quanh năm”, ông 
Thông nói. 

Thanh Xuân // http://danviet.vn.- 2017 
(ngày 18 tháng 4) 

__________________________________ 

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THANH LONG:  

SẢN PHẨM SẠCH LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT 

ể tiếp cận được các thị trường khó 
tính, thanh long phải vượt qua 
những rào cản kỹ thuật, trong đó 

sản phẩm sạch là điều kiện tiên quyết. 

Thực tế tình hình tiêu thụ thanh long 
ở Bình Thuận những năm qua cho thấy, 
giá thu mua thanh long luôn bấp bênh vì 
phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung 
Quốc. Để giảm lệ thuộc, loại nông sản lợi 
thế này của tỉnh Bình Thuận cần đa dạng 
hóa thị trường, nhất là đẩy mạnh xuất 
khẩu sang các thị trường khó tính. 

Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng 
thanh long ở Bình Thuận đang hướng 
trồng và xuất khẩu thanh long vào các thị 
trường mới, bằng việc đầu tư sản xuất 
thanh long sạch theo chuẩn GlobalGAP 
đáp ứng điều kiện của nhiều thị trường 
khác nhau. 

 

Thu hoạch thanh long sạch GlobalGAP ở trang 
trại Gia Thành, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận. 

Sơn Trà là một trong những trang 
trại đang tích cực thực hiện mô hình sản 
xuất thanh long GlobalGAP ở Bình Thuận. 
Trên diện tích 22 ha, trang trại hiện có 
hơn 20.000 trụ thanh long sạch.  

Hằng ngày, các công nhân ở đây 
được phân công làm việc theo từng khu 
vực với quy trình chặt chẽ, có bảng phân 
công chi tiết. Trong đó, việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học rất 
hạn chế, thay vào đó là các phương pháp 
hữu cơ.  

Anh Nguyễn Hữu Phương, phụ trách 
kỹ thuật của Trang trại thanh long Sơn 
Trà, huyện Hàm Thuận Nam khẳng định, 
nông sản nào cũng vậy, đã có dư lượng 
sẽ không thể làm GlobaGAP. 

“Khi xuất khẩu sản phẩm nông sản 
ra thị trường khó tính, người ta sẽ đo 
nồng độ, nếu phát hiện dư lượng trên trái 
thanh long, người ta sẽ trả hàng về nên 
buộc mình phải tuân thủ quy định khắt khe 
từ quy trình bón phân, xịt thuốc cũng như 
thời gian cách ly thật hợp lý”, anh Phương 
giải thích. 

Cách đó hơn 30 cây số, trang trại 
Gia Thành với quy mô 6 ha ở xã Hàm 
Đức, huyện Hàm Thuận Bắc cũng đang 
canh tác thanh long sạch theo chuẩn toàn 
cầu GlobalGAP.  

Chủ trang trại cho biết, sau khi được 
cấp chứng chỉ, mỗi năm tổ chức cấp 

Đ 
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chứng chỉ quốc tế đều quay lại kiểm tra 2 
lần. Ngoài kiểm tra vườn, họ còn xem sổ 
sách ghi chép sử dụng phân thuốc ra sao 
và đột xuất kiểm tra kiến thức nhân công. 
Nếu đạt, trang trại mới được gia hạn 
chứng chỉ.  

Nhờ tuân thủ các tiêu chuẩn khắt 
khe, nên sản phẩm thu hoạch luôn đảm 
bảo có đầu ra ổn định với giá từ 15.000 – 
30.000 đồng/kg, cao gấp đôi thanh long 
thường. Mỗi tháng, 5 tấn thanh long sạch 
của trang trại đều được đối tác tại Đức 
tiêu thụ hết. 

“Nguồn thanh long sạch hiện giờ của 
trang trại không đủ cung cấp cho đối tác vì 
họ đang rất cần. Để làm tốt việc tiêu thụ 
thanh long, nhà nông chỉ cần tuân thủ 
những gì đối tác đề ra chắc chắn sẽ 
không bao giờ thiếu đầu ra”, ông Đỗ Nghi, 
chủ trang trại Gia Thành cho biết. 

Theo ông Đỗ Minh Kính, Giám đốc 
Sở Công thương Bình Thuận, muốn giảm 
sự lệ thuộc vào thị trường truyền thống, 
thanh long Bình Thuận phải có thêm nhiều 
thị trường. Tuy nhiên, các thị trường khó 
tính như Mỹ, Đức, Nhật và các nước châu 
Âu luôn đòi hỏi đáp ứng các rào cản về 
mặt kỹ thuật. Sản phẩm sạch là điều kiện 
tiên quyết để vượt qua rào cản này. 

“Đối với các thị trường khó tính, việc 
kiểm dịch của họ để bảo đảm về mặt chất 
lượng có yêu cầu cao hơn. Thanh long 
Bình Thuận muốn vào được các thị 
trường này, nhất thiết phải nâng cao chất 
lượng, kể cả trong khâu sản xuất cũng 
như khâu sơ chế”, ông Kính nêu rõ. 

Với những thực tế kể trên, tỉnh Bình 
Thuận hiện đang khuyến khích nông dân 
trồng thanh long đảm bảo an toàn thực 
phẩm, đặc biệt là chuẩn GlobalGAP để 
hình thành vùng nông nghiệp sản xuất 
thanh long bền vững, nâng cao giá trị sản 
phẩm sau thu hoạch.  

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình 
Thuận cho biết, sản xuất thanh long theo 
tiêu chuẩn GlobalGAP nhăm nâng cao 
chất lượng, phục vụ xuất khẩu qua các thị 
trường khó tính như Pháp, Đức, Mỹ và 
một số nước châu Âu là hướng đi rất tích 
cực, phù hợp với chiến lược phát triển 
thanh long của tỉnh. “Tỉnh hoàn toàn ủng 
hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp cá nhân, tổ chức trồng 
thanh long theo hướng này”, ông Kiều 
khẳng định. 

Bình Thuận hiện có 27.000 ha thanh 
long. Trong đó, khoảng 10.000 ha được 
công nhận chuẩn VietGAP và gần 300 ha 
được cấp chứng nhận GlobalGAP. Thực 
tế, hiện nay diện tích thanh long đủ tiêu 
chuẩn xuất qua các thị trường khó tính 
vẫn còn khiêm tốn.  

Tuy nhiên, với xu hướng phát triển, 
Bình Thuận sẽ có thêm nhiều chủ vườn 
làm sản phẩm sạch, khi đó, đầu ra cho trái 
thanh long sẽ không còn phụ thuộc hoàn 
toàn vào thị trường Trung Quốc./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 22 tháng 4) 

__________________________________ 

MỞ RỘNG TIÊU THỤ THANH LONG:  

KHÔNG THỂ BỎ QUA THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 

ướng đến mở thêm nhiều kênh tiêu 
thụ thanh long thì đẩy mạnh thị 
trường nội địa cũng là một trong 

những giải pháp cần được chú trọng.  

Hướng đến mở thêm nhiều kênh tiêu 
thụ thanh long thì đẩy mạnh thị trường nội 

địa cũng là một trong những giải pháp cần 
được chú trọng. 

Dọc Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Thuận 
có rất nhiều cơ sở tương tự như của chị 
Hà. Họ chuyên thuê xe khách vận chuyển 
thanh long giao mối cho bạn hàng ở các 

H 
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tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên 
cũng như các tỉnh Đông Nam Bộ. Mặc dù 
lượng tiêu thụ chỉ khoảng vài tấn/ngày, 
nhưng cộng dồn lại, số lượng thanh long 
tiêu thụ nội địa bằng phương thức này 
cũng không phải là nhỏ. 

 
Cơ sở đóng hàng tiêu thụ nội địa của chị 
Nguyễn Thị Hà  gần ngã tư Phú Hội, TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận.   

Một số vựa thanh long chuyên xuất 
khẩu qua Trung Quốc bằng đường tiểu 
ngạch cũng đang tìm các đầu mối tiêu thụ 
ở các tỉnh miền Bắc. Theo họ, thị trường 
này còn tiềm năng rất lớn. 

Ông Võ Dũng, chủ vựa thu mua 
thanh long ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam nói: “Chúng tôi cũng muốn tìm 
cách tiêu thụ thanh long tại thị trường 
trong nước. Qua khảo sát vẫn thấy ở 
nhiều chợ của miền Bắc vẫn chưa có trái 
thanh long nên đây là thị trường tiềm 
năng, quan trọng là phải tính lại cước vận 
chuyển làm sao cho hợp lý”. 

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức là 
một trong 3 đầu mối lớn tập kết và phân 
phối nông sản ở TP HCM và các tỉnh lân 
cận. Ở đây có một khu dành riêng để giao 
dịch mặt hàng thanh long. Các thương 
nhân tự thỏa thuận giá cả mua bán dựa 
trên chất lượng thực tế tại điểm giao dịch. 

Ông Nguyễn Nhu, Phó Giám đốc 
Công ty TNHH Chợ đầu mối nông sản 
Thủ Đức cho biết, hiện nay thanh long 
Bình Thuận được tiêu thụ khá mạnh ở TP 
HCM và vùng phụ cận, nhất là trong dịp 
ngày rằm và mùng 1 Âm lịch. Trong 2 năm 
trở lại đây, lượng hàng thanh long về chợ 
đầu mối Thủ Đức khá ổn định. 

“Chợ đầu mối Thủ Đức hiện có 40 
điểm kinh doanh thanh long. Hằng đêm 
các tiểu thương trong chợ nhập về 

khoảng 45 tấn. Nếu tính trung bình mỗi 
năm, lượng tiêu thụ thanh long của chợ 
cỡ vào khoảng 18.000 tấn”, ông Nhu nói. 

Tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh 
long được tổ chức mới đây ở Bình Thuận, 
Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim 
Thoa cho biết, trong bối cảnh phần lớn 
sản lượng thanh long phụ thuộc vào thị 
trường Trung Quốc, việc đa dang hóa các 
hướng xuất khẩu và tăng cường kích cầu 
nội địa là hết sức cần thiết. 

“Thị trường hơn 90 triệu dân trong 
nước không phải là nhỏ. Nếu quan tâm 
đúng mức đến thị trường nội địa, các 
doanh nghiệp sẽ góp phần giảm áp lực 
tiêu thụ thanh long của địa phương”, Thứ 
trưởng Hồ Thị Kim Thoa khẳng định.  

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 27.000 
ha thanh long, sản lượng 520.000 
tấn/năm, đứng đầu cả nước về diện tích 
và sản lượng. Trong đó 85% xuất khẩu, 
phần lớn qua đường biên mậu với Trung 
Quốc, một số ít qua châu Âu và các nước 
khó tính, còn lại chỉ có khoảng 15% thanh 
long dành cho tiêu thụ nội địa. 

Nhận định thị trường nội địa vẫn 
chưa khai thác hết tiềm năng, ông Trần 
Ngọc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long 
Bình Thuận cho rằng, đây là thị trường rất 
lớn với 90 triệu dân. 

“Nếu đẩy mạnh được tiêu thụ thanh 
long tại thị trường nội địa sẽ giảm áp lực 
đầu ra cho sản phẩm thanh long rất lớn. 
Nếu nhà nước, doanh nghiệp cùng với 
người nông dân cùng hợp tác tiêu thụ 
thanh long tại thị trường nội địa, thanh 
long sẽ tiêu thụ nhanh, giá bán có thể còn 
tăng cao hơn nhiều so với hiện nay”, ông 
Hiệp khẳng định. 

Ngành Công Thương và doanh 
nghiệp các địa phương hiện đang tích cực 
mở rộng thị trường nội địa cho trái thanh 
long Bình Thuận, thông qua các kênh 
phân phối trong nước. Dù sản lượng tiêu 
thụ còn khiêm tốn, nhưng đó cũng là một 
trong những giải pháp nhằm góp phần đa 
dạng hóa đầu ra cho trái thanh long, loại 
nông sản đặc trưng của vùng đất Bình 
Thuận. 

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 23 tháng 4) 
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NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO - HƯỚNG ĐI MỚI 
CỦA BÌNH THUẬN 

ỉnh Bình Thuận xác định tạo điều 
kiện phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao sẽ là hướng đi tất yếu, 

tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền 
vững. 

Tỉnh Bình Thuận có hơn 677.000 ha 
đất nông nghiệp, nhưng hiệu quả sản xuất 
hiện vẫn chưa cao, nông sản làm ra chất 
lượng thấp và kém sức cạnh tranh trên thị 
trường. Do vậy, trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế, tỉnh Bình Thuận xác định phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao là hướng 
đi tất yếu, tiến tới xây dựng nền nông 
nghiệp bền vững. 

Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, Bình 
Thuận là nơi Công ty CP sữa Thông 
Thuận quyết định đầu tư hơn 3.000 tỷ 
đồng xây dựng khu phức hợp nông 
nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò sữa 
và chế biến các sản phẩm từ sữa. 

 

Trang trại chăn nuôi bò của Công ty CP sữa 
Thông Thuận, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, 
tỉnh Bình Thuận.  

Trên diện tích 800 ha, công ty này đã 
thuê Tập đoàn Delaval của Thụy Điển 
thiết kế khu nuôi, chọn giống, vận hành và 
chuyển giao với 20.000 con bò sữa nhập 
khẩu từ Mỹ. Vùng trồng cỏ, trồng bắp 
chăn nuôi bò đang được triển khai.  

Ông Lê Bảo Nguyên, Phó Tổng giám 
đốc Công ty cổ phần sữa Thông Thuận 
cho biết, công ty đã khảo sát khí hậu và 
thổ nhưỡng phù hợp để chăn nuôi bò. 
Đồng thời, công ty cũng đã được UBND 
tỉnh và Sở Nông nghiệp Bình Thuận cam 

kết hỗ trợ để làm được dự án công nghệ 
cao ở đây. 

Còn tại vùng hoang hóa thuộc khu 
Lê Hồng Phong (xã Hòa Thắng, huyện 
Bắc Bình), một nhà đầu tư nông nghiệp 
ngoài tỉnh cũng đã đến đây xây dựng khu 
nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 
trên 60 ha. Chủ trang trại đã trồng thử 
nghiệm 1,5 ha thanh long sạch, 3 ha ổi, 5 
ha đinh lăng và dưa lưới bằng công nghệ 
cao cho năng suất gấp đôi theo lối truyền 
thống. 

 

Ông Phạm Văn Minh giới thiệu khu nhà màng 
sản xuất dưa lưới của Công ty CP Nông nghiệp 
công nghệ cao Đông Á. 

Ông Phạm Văn Minh, Tổng giám đốc 
Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao 
Đông Á cho biết, trong năm nay công ty sẽ 
triển khai trồng thêm 5 ha dưa lưới trong 
nhà màng và tăng thêm diện tích sản xuất 
thanh long Organic. “Công ty sẽ tập trung 
để nâng cao chất lượng, tăng tối đa hiệu 
quả trên một diện tích để ứng dụng được 
công nghệ vào sản xuất nông nghiệp”, 
ông Minh nói.  

Từ một vùng sa mạc hóa, bằng công 
nghệ tưới tiết kiệm và sản xuất công nghệ 
cao, mô hình của ông Phạm Văn Minh đã 
mang lại thành công, tạo cảm hứng cho 
tỉnh Bình Thuận lập đề án xây dựng Khu 
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lê 
Hồng Phong với quy mô 2.000 ha.  

Sản phẩm chủ lực của khu này là 
công nghệ và sản phẩm công nghệ cao 
phục vụ nông nghiệp, chẳng hạn như 
giống cây trồng sạch bệnh chất lượng 

T 
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cao, nấm, cây dược liệu, công nghệ sản 
xuất rau sạch... Tuyến kênh thủy lợi dài 
hơn 20km đi qua khu vực này vừa hoàn 
thành sẽ phục vụ cho đề án. 

Cùng với đó, tỉnh Bình Thuận cũng 
đã hình thành vùng sản xuất tập trung 
thanh long an toàn với quy mô 10.000 ha 
tại hai huyện Hàm Thuận Nam và Hàm 
Thuận Bắc. Qua đây, địa phương kêu gọi 
các nhà đầu tư vào sản xuất thanh long 
theo hướng ứng dụng nông nghiệp công 
nghiệp cao, thông qua việc liên kết sản 
xuất giữa doanh nghiệp với nông dân để 
tăng giá trị xuất khẩu. 

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở 
NN&PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, thời 
gian qua, ngành nông nghiệp địa phương 
đang tranh thủ các nguồn lực hiện có, 
quyết tâm thực hiện hướng đi này. 

“Tỉnh Bình Thuận chủ trương tận 
dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ bên 

ngoài, đồng thời phát huy nội lực sẵn có 
của địa phương thông qua việc lồng ghép, 
vận dụng linh hoạt, chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Trong đó sẽ 
tập trung vào chương trình xây dựng nông 
thôn mới, chủ trương tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp của Chính phủ, tranh thủ các 
nguồn vốn từ các dự án để triển khai ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao”, ông 
Kiều cho biết. 

Hiện nay, các khu vực được quy 
hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao được tỉnh Bình Thuận đầu tư hệ 
thống thủy lợi đầu tư bài bản, cùng nhiều 
chính sách ưu đãi. Đây chính là điều kiện 
thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao trong 
tương lai ở Bình Thuận./.  

Việt Quốc // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 17 tháng 4) 

__________________________________ 

PHÁT TRIỂN BÌNH THUẬN VÌ MỘT NỀN KINH TẾ 
XANH, SẠCH, BỀN VỮNG  

ới mục đích giới thiệu tiềm năng, 
thế mạnh để thu hút đầu tư, huy 
động nguồn lực từ các thành phần 

kinh tế Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 
tỉnh Bình Thuận đã diễn ra sáng 19/4 tại 
thành phố Phan Thiết với sự tham dự của 
hơn 240 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 
và ngoài nước. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ 
ký ghi nhớ thỏa thuận đầu tư tại hội nghị. (Ảnh: 
Thống Nhất/TTXVN) 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc đã tới dự, phát biểu chỉ đạo và kêu 
gọi với các nhà đầu tư xúc tiến đầu tư, 
sản xuất kinh doanh tại Bình Thuận. 

Bên cạnh mời gọi các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài 
nước đầu tư vào các dự án trọng điểm để 
khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh ở 
ba ngành chủ lực gồm nông nghiệp công 
nghệ cao; công nghiệp năng lượng tái tạo; 
du lịch có tầm quy mô lớn, Bình Thuận 
xác định Hội nghị là diễn đàn gặp gỡ, trao 
đổi với các nhà đầu tư và là cơ hội để 
tăng cường hoạt động đối ngoại và quảng 
bá hình ảnh Bình Thuận. 

Tiền đề thuận lợi để thu hút đầu 
tư 

Được thiên nhiên ban tặng nhiều 
nắng, gió với biển xanh, cát trắng, nắng 
vàng, Bình Thuận có những tiền đề hết 
sức thuận lợi để phát triển các ngành 
công nghiệp chế biến nông-lâm -thủy sản, 

V 
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năng lượng tái tạo (năng lượng Mặt Trời 
và năng lượng gió), phát triển du lịch 
xanh, nhất là du lịch thể thao biển và chế 
biến khoáng sản. 

Vùng đất này còn có lợi thế để phát 
triển nền nông nghiệp toàn diện, nhất là 
diện tích 27.000ha cây thanh long, sản 
lượng hàng năm trên 600.000 tấn và nằm 
trong tốp đầu những địa phương có tiềm 
năng lớn nhất phát triển cây thanh long 
của cả nước. 

Với 192km bờ biển, hải sản khai 
thác hàng năm trên 200.000 tấn, Bình 
Thuận là một trong 4 ngư trường lớn nhất 
Việt Nam. Đặc biệt, Bình Thuận còn sở 
hữu trữ lượng quặng titan lên đến gần 
600 triệu tấn (chiếm trên 92% trữ lượng 
cả nước). 

Địa phương giàu tiềm năng này còn 
là Trung tâm năng lượng quốc gia với 
công suất theo quy hoạch trên 12.000 
MW. 

Nói đến Bình Thuận không thể 
không nhắc đến thương hiệu “thủ đô 
resort Mũi Né-Hòn Rơm” và nhiều địa 
danh nổi tiếng khác hàng năm tiếp đón 
trên 4,5 triệu khách du lịch (trong đó 
khoảng 10% là khách quốc tế). 

Với lợi thế về địa lý, tiềm năng và sự 
phát triển kinh tế nêu trên, đến nay, 1.281 
dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước đã đầu tư tại Bình Thuận với tổng 
vốn đầu tư trên 230.000 tỷ đồng; trong đó 
có 113 dự án có vốn đầu tư nước ngoài 
với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,69 tỷ 
USD thuộc 24 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên thế giới. 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận Nguyễn Ngọc Hai khẳng định, tỉnh 
luôn xác định doanh nghiệp là động lực 
quan trọng để phát triển và luôn đồng 
hành, tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi 
trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các 
nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến với 
Bình Thuận. 

Cần một tư duy, cách làm mới 

Bày tỏ những ấn tượng về hội nghị 
xúc tiến đầu tư tại Bình Thuận với cách 
làm mới mẻ, hiệu quả và bổ ích, phát biểu 

tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc một lần nữa nhấn mạnh đến những 
tiềm năng của mảnh đất này qua những 
lợi thế so sánh mà ít nơi nào trên đất 
nước Việt Nam có được. 

Đề cập đến điều kiện thiên nhiên ưu 
đãi với bãi biển dài 192km và nền văn hóa 
đa dạng, phong phú của Bình Thuận, 
chứa đựng nhiều điều bí ẩn còn chưa 
được khai phá hết, Thủ tướng tán thành 
với ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên 
gia và chính quyền địa phương về định 
hướng phát triển Bình Thuận vì một nền 
kinh tế xanh, sạch, bền vững, vì sức khỏe 
con người, vì quyền lợi chính đáng của 
Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. 

Đánh giá cao ý kiến của các chuyên 
gia, doanh nghiệp tại hội nghị đặt vấn đề 
thúc đẩy năng lượng tái tạo, nông nghiệp 
chất lượng cao, công nghiệp chế biến, du 
lịch của Bình Thuận, vì sức khỏe cộng 
đồng hưởng ứng tinh thần COP 21, Thủ 
tướng nhận định đây là những góp ý rất 
có ích để các bộ, ngành và tỉnh Bình 
Thuận tiếp thu trong hoạch định chính 
sách kinh tế-xã hội của địa phương. 

Thủ tướng cho rằng, những tiến bộ 
của Bình Thuận về mọi mặt nhất là về hạ 
tầng, xuất nhập khẩu, đào tạo nghề, môi 
trường đầu tư là tiền đề thuận lợi, tạo 
niềm tin mạnh mẽ cho các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư đến với Bình Thuận. 

Khẳng định vị trí chiến lược, tiềm 
năng to lớn của Bình Thuận, song Thủ 
tướng cũng đánh giá những lợi thế này 
chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả. 

Bình Thuận nằm gần vùng kinh tế 
động lực phía Nam của đất nước với thời 
tiết, khí hậu ôn hòa, ít gió bão, có trên 300 
ngày nắng trong năm; không khí trong 
lành; lượng titan trữ lượng lớn, du lịch 
giàu tiềm năng. Bình Thuận là trung tâm 
năng lượng sạch của Việt Nam; trung tâm 
du lịch quốc tế và khu vực; trung tâm chế 
biến sâu về titan mà nơi khác không thể 
có được, rất thuận lợi để phục vụ xuất 
khẩu. 

Trên cơ sở đó, Thủ tướng kỳ vọng, 
các nhà đầu tư sẽ là nguồn lực mạnh mẽ 
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để thúc đẩy Bình Thuận đi lên trong tương 
lai, góp phần biến chủ trương, định hướng 
thành hiện thực. Từ đó, Thủ tướng đề 
nghị Bình Thuận cần có một tư duy đổi 
mới, cách làm mới để tiếp tục phát huy 
vốn đầu tư trong nước cũng như quốc tế. 

Không để tình trạng chiếm bờ 
biển, chiếm đất đai 

Đưa ra tầm nhìn cho Bình Thuận, 
Thủ tướng đề nghị tỉnh và các nhà đầu tư 
cần nâng cao chất lượng quy hoạch, coi 
đây là điều kiện thiết yếu của phát triển 
bền vững. 

Thủ tướng chỉ rõ quy hoạch ngành, 
quy hoạch vùng, quy hoạch các loại sản 
phẩm thế mạnh không được mâu thuẫn, 
không phá hoại và không triệt tiêu nhau; 
trong đó cần tăng cường và phối hợp với 
vùng kinh tế phía Nam và các tỉnh lân cận. 

“Bình Thuận không phải là nơi diễn 
ra buôn bán bất động sản, chiếm bờ biển, 
chiếm đất đai,” Thủ tướng nói rõ và cho 
rằng cần minh bạch vấn đề này với tỉnh và 
các nhà đầu tư. 

Khẳng định chủ trương của Đảng, 
Chính phủ là tiếp tục xã hội hóa nguồn lực 
trong phát triển, nhất là hạ tầng, kinh tế xã 
hội đồng bộ chất lượng, Thủ tướng yêu 
cầu tỉnh cần có cơ chế phù hợp thực hiện 
chủ trương này tốt hơn, mà chủ yếu là 
hình thức PPP. 

Thủ tướng cung cấp thông tin, mặc 
dù còn nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ 
sẽ sớm triển khai một số dự án hạ tầng 
lớn tại Bình Thuận như đường cao tốc, 
đường ven biển, sân bay lưỡng dụng 
Phan Thiết. 

Lưu ý Bình Thuận cần có cơ chế 
chính sách cụ thể thu hút, tôn vinh tất cả 
các nhà đầu tư đến với địa phương, song 
Thủ tướng đề nghị tỉnh cần tập trung lựa 
chọn những nhà đầu tư có tiềm lực, có 
khả năng để song hành lâu dài với tỉnh 
nhà trên mọi lĩnh vực. 

Góp ý về định hướng xúc tiến đầu tư 
tại Bình Thuận, Thủ tướng gợi mở cần tập 
trung vào các lĩnh vực thế mạnh như năng 
lượng sạch bao gồm cả năng lượng gió, 
năng lượng Mặt Trời. Tập trung vào du 

lịch-động lực phát triển của tỉnh, nhất là 
những mô hình khu du lịch liên hợp gắn 
liền với hoạt động vui chơi giải trí biển, 
khắc phục tình trạng manh mún, thiếu 
đồng bộ. 

Thủ tướng gợi ý Bình Thuận kêu gọi 
đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp chất lượng cao phục vụ du 
khách và xuất khẩu, bởi Bình Thuận là thủ 
phủ của cây thanh long; cùng với đó là 
các loại cây công nghiệp và một ngư 
trường lớn với thành tựu bước đầu trong 
nuôi trồng, phân phối tôm giống cho cả 
nước. 

Nhắc đến một thương hiệu sản 
phẩm nổi tiếng của tỉnh là nước mắm 
Phan Thiết, Thủ tướng đánh giá số lượng 
sản xuất còn hạn chế, cần phấn đấu mở 
rộng thị trường. 

Cùng với phát triển nông nghiệp, 
Bình Thuận cần chú ý nâng cao năng lực 
công nghiệp chế biến từ nông nghiệp và 
kinh tế biển để phát huy giá trị gia tăng từ 
những nguồn lực này. 

Thủ tướng đề nghị Bình Thuận tiếp 
tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục 
vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của địa 
phương, bởi đây là cội nguồn thành công 
của mọi dự án đầu tư. Thủ tướng giao chỉ 
tiêu cho Bình Thuận phấn đấu lọt vào tốp 
20 trong số các tỉnh, thành phố trên cả 
nước về chỉ số cải cách hành chính, tạo 
môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi 
hơn nữa. 

Trao đổi với các nhà đầu tư tại hội 
nghị, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp cần có chiến lược kinh 
doanh lâu dài, bền vững ở Bình Thuận, 
nói và làm đi liền với nhau. 

Thủ tướng lưu ý chính quyền địa 
phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư về 
vấn đề song hành giữa kinh tế và môi 
trường. “Bảo vệ môi trường luôn xanh, 
sạch để phát triển lâu dài ở Bình Thuận là 
rất quan trọng. Không vì quyền lợi kinh tế 
trước mắt mà chúng ta quên việc đảm bảo 
môi trường trong lành cho du khách, cho 
doanh nghiệp,” Thủ tướng nhấn mạnh. 
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Tại Hội nghị, tỉnh Bình Thuận đã trao 
Quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự 
án với tổng vốn đầu tư 43.000 tỷ đồng và 
ký Thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 
20 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 
83.000 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực định 
hướng, khuyến khích đầu tư của địa 
phương./. 

Quang Vũ-Văn Thanh // 
http://vietnamnet.vn.- 2017  

(ngày 19 tháng 4) 

Cùng đưa tin: Công an nhân dân.- 
2017.- Số 4285 (ngày 20 tháng 4).- Tr. 1-2 

__________________________________ 

THỦ TƯỚNG: “SẮP TỚI SẼ XEM XÉT VỀ GIÁ CỦA 
ĐIỆN GIÓ“ 

êu gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào 
phát triển năng lượng sạch ở 
Bình Thuận, Thủ tướng cho biết 

sắp tới Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh 
giá điện gió. 

Sáng nay (19/4), tại Bình Thuận, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì 
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận 
năm 2017. Cùng dự có đại diện các Bộ, 
ngành cùng gần 250 nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại 
hội nghị. 

Thông tin đến các nhà đầu tư về lợi 
thế của tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Hai -Chủ 
tịch UBND tỉnh cho biết, Bình Thuận có 
bờ biển dài 192km có thể phát triển kinh 
tế biển. Ngoài Mũi Né, Bình Thuận còn 
có nhiều bãi biển đẹp khác với cát trắng, 
nắng vàng, biển xanh, có đảo Phú Quý, 
có thể phát triển mạnh du lịch. Cùng với 
thương hiệu “thủ đô resort Mũi Né - Hòn 
Rơm”, năm qua, tỉnh thu hút hơn 4,5 

triệu lượt khách du lịch trong và ngoài 
nước.   

Bình Thuận có trữ lượng quặng 
titan lên đến gần 600 triệu tấn, chiếm 
trên 92% trữ lượng cả nước; là Trung 
tâm năng lượng quốc gia, công suất 
theo quy hoạch trên 12.000 MW. Bộ 
Chính trị cũng đã chỉ đạo hình thành ba 
trung tâm mang tầm quốc gia tại Bình 
Thuận là du lịch - thể thao biển, trung 
tâm năng lượng và trung tâm chế biến 
quặng sa khoáng titan.  

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu 
tư vào điện gió và điện mặt trời tại Bình 
Thuận đánh giá cao chất lượng tài 
nguyên nắng, gió ở đây và cho biết còn 
có thể mở rộng đầu tư khai thác tiềm 
năng này. 

 

Thủ tướng tham quan mô hình nuôi tôm 
giống bên lề Hội nghị. 

Ngay cả những vùng cát mênh 
mông, nắng chói trang lại được các 
chuyên gia về nông nghiệp tại hội nghị 
đánh giá là tiềm năng phát triển nông 

K 
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nghiệp công nghệ cao theo mô hình của 
Israel. Đây cũng là lĩnh vực trọng tâm 
tỉnh thu hút đầu tư. Trong đó phải kể đến 
loại cây nổi tiếng và thế mạnh là thanh 
long, mỗi năm cho sản lượng trên 
600.000 tấn.  

Với bờ biển dài, có một trong 4 ngư 
trường lớn nhất Việt Nam, Bình Thuận 
có tiềm năng phát triển công nghiệp chế 
biến hải sản, sản xuất được muối 
oganic, một loại muối ít nước trong khu 
vực sản xuất được mang lại giá trị kinh 
tế cao. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng 
nêu rõ, Bình Thuận hội tụ đủ các yếu tố 
thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho các nhà 
đầu tư, đồng thời đánh giá cao các nhà 
đầu tư đã nhìn ra cơ hội đầu tư vào Bình 
Thuận trong các lĩnh vực như du lịch 
sức khỏe, nông nghiệp chất lượng cao, 
công nghiệp chế biến, năng lượng tái 
tạo; đề xuất các giải pháp về tài chính và 
phân cấp quản lý Nhà nước để tạo 
thuận lợi hơn cho nhà đầu tư. 

 

Thủ tướng thăm gian hàng nông sản và nghe 
giới thiệu về đặc sản thanh long đỏ của Bình 
Thuận. 

Phân tích rõ các lợi thế của Bình 
Thuận có thể phát triển kinh tế biển, du 
lịch, nông nghiệp chất lượng cao, năng 
lượng tái tạo, gần vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, thuận lợi tiếp cận thị 
trường và khoa học công nghệ..., nhưng 
Thủ tướng cho rằng, các điều kiện tuyệt 
vời này của tỉnh vẫn chưa được khai 
thác tốt. 

“Tôi thay mặt lãnh đạo, khẳng định 
lại chủ trương của Trung ương về việc 
xây dựng ở Bình Thuận, đó là một trung 
tâm năng lượng sạch của Việt Nam, kể 
cả điện khí chứ không chỉ gió và mặt 
trời; một trung tâm du lịch quốc tế và 
khu vực ở Bình Thuận do thiên thời địa 
lợi; một trung tâm chế biến sâu về titan, 
một nguồn ít nơi khác có được tập trung 
như ở Bình Thuận. Nhưng chưa thấy 
nhà đầu tư nào nói về khai thác chế biến 
titan với chất lượng cao phục vụ xuất 
khẩu, chứ không phải khai thác thô để 
bán giá trị gia tăng thấp. Khả năng tiềm 
ẩn lớn lao này Bình Thuận và các nhà 
đầu tư cũng nên nghiên cứu”, Thủ 
tướng nhấn mạnh. 

 

Thủ tướng tham quan sa bàn phát triển đô 
thị của Bình Thuận. 

Với lợi thế lớn về phát triển năng 
lượng sạch, Thủ tướng cho rằng, cần 
đưa Bình Thuận trở thành trung tâm 
năng lượng sạch của cả nước. “Tôi 
cũng đồng ý là xây dựng trung tâm ở 
Bình Thuận ra tấm ra mớ, như là phát 
triển năng lượng sạch, trước hết là năng 
lượng gió và mặt trời. Điện mặt trời thì 
giá đã quá tốt. Anh Trần Tuấn Anh và 
các đồng chí ở các Bộ đã đề xuất xem 
xét vấn đề giá của điện gió. Chính phủ, 
Thủ tướng tiếp thu. Và từ khi Thủ tướng 
công bố giá điện mặt trời 0,93 cent/kwh, 
mấy chục nhà đầu tư đã đăng ký. Sắp 
tới sẽ xem xét vấn đề giá của điện gió” – 
Thủ tướng cho biết. 

Bình Thuận cũng cần lưu ý là hiện 
du lịch của tỉnh phát triển còn manh 
mún, nên cần có giải pháp đưa du lịch 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đi liền 
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với đó là phát triển nông nghiệp hữu cơ, 
nhất là nông nghiệp chất lượng cao để 
vừa phục vụ cho người dân, vừa phục 
vụ cho du khách. Trong đó phải thu hút 
doanh nghiệp chế biến, tạo ra sản phẩm 
có giá trị gia tăng có thương hiệu từ các 
lợi thế sẵn có như quả thanh long, mở 
rộng sản xuất và phát triển mạnh mẽ 
thương hiệu nước mắm vốn đã nổi tiếng 
là nước nước mắm Phan Thiết.  

Để thực hiện được các định hướng 
này, Thủ tướng gợi ý Bình Thuận cần có 
tư duy, cách làm mới để thu hút nhà đầu 
tư trong và ngoài nước. Theo đó, tỉnh 
cần có tầm nhìn và nâng cao chất lượng 
quy hoạch, tránh sự chồng chéo cũng 
như chú ý kết nối với vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, là thị trường lớn cho 
Bình Thuận. Trong sử dụng đất cần có 
hiệu quả, không để xảy ra tình trạng 
buôn bán bất động sản lấn chiếm bờ 
biển, đất đai tại Bình Thuận.   

Để nhà đầu tư yên tâm đầu vào 
Bình Thuận, Thủ tướng khẳng định sẽ 
cùng Bình Thuận phát triển hạ tầng lớn 
trên địa bàn tỉnh: “Nhân đây, tôi cũng 
khẳng định với quý vị biết, tuy Việt Nam 
còn nhiều khó khăn, mà tôi đã bàn với 
tỉnh Bình Thuận ngày hôm qua, Chính 
phủ sẽ triển khai một số dự án lớn ở 
Bình Thuận như đường cao tốc, sẽ triển 
khai trong cuối năm nay; đường ven 
biển; hay sân bay lưỡng dụng tại Phan 
Thiết sẽ được triển khai”. 

Bình Thuận cũng cần tôn trọng các 
nhà đầu tư dù lớn, dù nhỏ, nhưng cũng 
cần có biện pháp thu hút được các nhà 
đầu tư lớn, từ đó tạo sự lan tỏa thu hút 
mạnh mẽ các nhà đầu tư khác. “Chúng 
ta quý trọng, trân trọng, tôn vinh các nhà 
đầu tư, nhưng tỉnh Bình Thuận cần có 
cơ chế chính sách cụ thể, tập trung thu 
hút được các nhà đầu tư, doanh nghiệp 
lớn, có uy tín, có tiềm lực tài chính để 
đầu tư vào các thế mạnh của Bình 
Thuận. Phải nói là thương hiệu quan 
trọng, kinh nghiệm quan trọng, nhưng 
“tay không bắt giặc” thì khó, nên cần lưu 
ý. Ký ở đây rất nhiều, trao rất nhiều 

nhưng thực lực như thế nào?!. Tất nhiên 
chúng ta tôn vinh tất cả các bạn, những 
nhà đầu tư, nhưng chúng ta tập trung 
vào các nhà đầu tư có tiềm lực, có khả 
năng”, Thủ tướng nêu rõ. 

Nhấn mạnh yếu tố con người là 
quan trọng, Thủ tướng yêu cầu tỉnh đào 
tạo nguồn nhân lực, tiếp tục cải thiện thủ 
tục hành chính, tạo môi trường đầu tư 
thông thoáng, đưa Bình Thuận vào 
nhóm 20 tỉnh đứng đầu về chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng chính 
quyền Bình Thuận đối thoại và lắng 
nghe để xử lý vướng mắc cho nhà đầu 
tư và người dân.   

Trước ý kiến của nhà đầu tư về 
việc có quá nhiều việc chính quyền một 
số địa phương “đẩy” lên Thủ tướng, 
trong khi có thể tự giải quyết được, Thủ 
tướng khẳng định, Thủ tướng, các Bộ 
phải tiếp tục giao trách nhiệm, quyền 
hạn cho chính quyền địa phương, không 
can thiệp vào những việc cụ thể của địa 
phương. Chính quyền cấp tỉnh phải 
phân cấp cho cấp quận, huyện, không 
yêu cầu nhà đầu tư chạy lên chạy 
xuống, mất thời gian.  

Về phía nhà đầu tư, Thủ tướng 
cũng yêu cầu có chiến lược đầu tư lâu 
dài tại Bình Thuận, nói đi đôi với làm. 
Trong quá trình đầu tư cần chú trọng giữ 
gìn môi trường. Chính phủ tiếp tục cải 
thiện môi trường kinh doanh, giữ ổn định 
vĩ mô để nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu 
dài. 

Tại Hội nghị này, tỉnh Bình Thuận 
đã trao Quyết định chủ trương đầu tư 
cho 14 dự án, với tổng vốn đầu tư 
43.000 tỷ đồng và ký Thỏa thuận ghi 
nhớ đăng ký đầu tư cho 20 dự án với 
tổng vốn đầu tư đăng ký trên 83.000 tỷ 
đồng trên nhiều lĩnh vực. Các Dự án đầu 
tư vào những lĩnh vực như: Nông nghiệp 
công nghệ cao, các dự án trong lĩnh vực 
công nghiệp và thương mại; tổ hợp du 
lịch và phát triển năng lượng sạch./. 

Vũ Dũng // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 4) 
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BÌNH THUẬN PHẢI VƯƠN LÊN BẰNG '3 CHÂN KIỀNG' 

àm việc với lãnh đạo Bình Thuận, 
Thủ tướng cho rằng, trong trung 
hạn, Bình Thuận phải tiếp tục vươn 

lên bằng “3 chân kiềng” là du lịch dịch 
vụ; công nghiệp, nhất là công nghiệp 
chế biến và nông nghiệp công nghệ cao. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc 
làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận. 
Ảnh: VGP/Quang Hiếu  

Chiều nay, 18/4, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác 
của Chính phủ đã có cuộc làm việc với 
lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận.  

Các ý kiến của đoàn công tác đánh 
giá Bình Thuận có nhiều tiềm năng phát 
triển như có nhiều gió nhất, nhiều nắng 
nhất, có trữ lượng khoáng sản titan lớn 
nhất, có bờ biển dài, đẹp, có hạ tầng 
giao thông đồng bộ. Tỉnh có tiềm năng, 
điều kiện để trở thành trung tâm năng 
lượng, trung tâm du lịch. Về nông 
nghiệp, bên cạnh quả thanh long, việc 
tỉnh đang tập trung đầu tư vào “2 con” - 
con tôm và con bò - là đúng hướng.  

Tại cuộc làm việc, để đẩy mạnh thu 
hút đầu tư ngành năng lượng tái tạo trên 
địa bàn, tỉnh kiến nghị Thủ tướng có 
chính sách ưu tiên nguồn vốn vay và hỗ 
trợ về lãi suất để đầu tư vào các dự án 
điện năng lượng tái tạo.  

Tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng bổ 
sung các khu công nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao trên địa bàn vào Quy 

hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao.  

Theo Quy hoạch phân vùng thăm 
dò, khai thác, chế biến titan, Bình Thuận 
có 25 khu vực với tổng diện tích đưa 
vào quy hoạch titan là 19.339 ha, trong 
đó có chồng lấn 33 dự án đầu tư phát 
triển kinh tế-xã hội đã được chấp thuận 
với tổng diện tích 4.567 ha (chồng lấn 
tập trung tầng cát xám dọc ven biển). 
Tỉnh kiến nghị xem xét điều chỉnh Quy 
hoạch cho phù hợp với thực tế hiện nay 
theo hướng cắt giảm, đóng cửa mỏ các 
khu vực nhỏ lẻ, dọc ven biển của tỉnh, 
chỉ thực hiện ở khu vực mỏ tập trung có 
quy mô lớn. Trong thời gian rà soát, điều 
chỉnh quy hoạch, tạm dừng việc cấp 
phép thăm dò, khai thác titan.  

Nhất trí với các ý kiến, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bình 
Thuận có lợi thế, tiềm năng to lớn để 
phát triển, trở thành tỉnh giàu mạnh. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi 
công xây dựng Khu phức hợp nông nghiệp công 
nghệ cao chăn nuôi bò và chế biến các sản phẩm 
từ sữa. Ảnh: VGP/Quang Hiếu   

Thời gian qua, kinh tế-xã hội của 
tỉnh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, 
tỉnh chưa tạo được những “quả đấm 
thép” cho nền kinh tế. Là một trong 4 
ngư trường quốc gia, có nhiều điều kiện 
phát triển kinh tế biển nhưng hạ tầng 
phục vụ kinh tế biển còn thiếu. Chưa 
khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển 
du lịch “đúng mức, đủ tầm”. Tỉ lệ doanh 
nghiệp trên dân số còn thấp hơn bình 
quân cả nước.  

L 
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Bình Thuận là một tỉnh lớn nhưng 
vẫn còn nhận trợ cấp ngân sách. Thủ 
tướng cho rằng, đây là câu hỏi lớn cho 
một tỉnh giàu truyền thống, tiềm năng 
như Bình Thuận. “Tinh thần tự lực, tự 
cường trong phát triển để cùng đóng 
góp cho cả nước là rất quan trọng và 
chúng tôi muốn đặt bài toán này cho các 
đồng chí. Đồng thời đây cũng là một tồn 
tại cho chúng ta cùng suy nghĩ”, Thủ 
tướng nói và đặt mục tiêu đến năm 2019 
tỉnh phải tự cân đối được ngân sách. 

Vươn lên bằng 3 chân kiềng 

“Bình Thuận có nhiều lợi thế so 
sánh, nhất là năng lượng sạch, du lịch, 
chế biến sâu titan, cây công nghiệp, cây 
ăn quả, chăn nuôi đại gia súc… Các 
đồng chí có đến 28.000 ha thanh long, 
50.000 ha cây công nghiệp khác. Chúng 
ta cần phát huy nguồn lực, tiềm năng, 
lợi thế phát triển để mang tầm cỡ quốc 
gia, khu vực về năng lực khai thác chế 
biến titan, du lịch…”, Thủ tướng nêu rõ. 
Trong trung hạn, Bình Thuận phải tiếp 
tục vươn lên bằng “3 chân kiềng” là du 
lịch dịch vụ; công nghiệp, nhất là công 
nghiệp chế biến; nông nghiệp, nhất là 
nông nghiệp công nghệ cao.  

Với điều kiện, vị trí của Bình 
Thuận, có thể xây dựng thành tỉnh có 
trình độ phát triển cao trong vùng duyên 
hải Nam Trung Bộ.  

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần 
tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo, 
hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra 
trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 
12, các nghị quyết của Quốc hội, Chính 
phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ 13, Nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn 
đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, 
trước hết là trong năm 2017, tạo nền 
tảng vững chắc cho các năm tiếp theo 
trên tinh thần phát triển nhanh nhưng 
bền vững.   

Phải nâng tầm chiến lược và quy 
hoạch phát triển. Những quy hoạch nào 
là quan trọng? Theo Thủ tướng, đó là 
quy hoạch một số cơ sở hạ tầng trọng 

điểm, quy hoạch kinh tế-xã hội, nhất là 
quy hoạch ven biển 192 km; quy hoạch 
nguồn nước, du lịch… Tinh thần quy 
hoạch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính 
trị, đó là trở thành trung tâm năng lượng 
sạch, trung tâm du lịch quốc gia và khu 
vực, trung tâm chế biến sâu khoáng sản, 
vùng kinh tế biển.  

Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa 
dạng các hình thức đầu tư trong tất cả 
lĩnh vực. Sử dụng ngân sách tiết kiệm, 
hiệu quả, đúng quy định. Năm 2017, nỗ 
lực thực hiện tốt các Nghị quyết số 19, 
35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và 
giải ngân vốn đầu tư công. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu phức 
hợp nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và 
chế biến các sản phẩm từ sữa. Ảnh: VGP/Quang 
Hiếu  

“Tôi đề nghị các đồng chí trong 
Thường vụ, trong Ủy ban, nhất là cấp 
huyện, thị, thành phố ở đây phải tập 
trung tháo gỡ khó khăn, phát triển mạnh 
doanh nghiệp. Tiếp tục khuyến khích 
khởi nghiệp. Coi phát triển doanh nghiệp 
là then chốt trong phát triển kinh tế”, Thủ 
tướng nêu rõ. Đối với Bình Thuận, phải 
phấn đấu đến năm 2020 có trên 7.000 
doanh nghiệp (hiện nay mới có khoảng 
4.500 doanh nghiệp).  

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh 
tế, chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ, đặc biệt cơ cấu nội 
ngành theo hướng nâng cao hiệu quả 
sức cạnh tranh.  
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Bàn lại vấn đề khai thác titan 

Về vấn đề khoáng sản titan, Thủ 
tướng yêu cầu tỉnh và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cùng các bộ, ngành liên 
quan phải bàn lại kỹ càng và có biện 
pháp giải quyết, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, trong đó làm rõ phương án 
nào, chỗ nào làm, nếu khu vực đó có trữ 
lượng lớn, chất lượng tốt mà trong nước 
chưa khai thác được thì phải làm gì.  

Đặt vấn đề quy hoạch phát triển 
năng lượng tái tạo tập trung hơn, Thủ 
tướng đề nghị không đưa nhiệt điện 
than vào Bình Thuận nữa.  

Tỉnh cần tập trung nghiên cứu phát 
triển kinh tế biển, tiếp tục tập trung cho 
vận tải, dịch vụ cảng biển, du lịch biển 
đảo, nuôi trồng, đánh bắt. Hình thành 
vùng nuôi trồng thâm canh cao, là một 
trong những trung tâm sản xuất giống 
tôm. Cần hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa 
phương tiện đánh bắt xa bờ gắn với 
dịch vụ hậu cần và chế biến trên biển.  

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu 
quả bộ máy chính quyền. Xây dựng tỉnh 
Bình Thuận trở thành chính quyền đối 
thoại, lắng nghe và đồng hành với 
doanh nghiệp, người dân. Bình Thuận 
phải cải thiện mạnh mẽ hơn chỉ số cải 
cách hành chính và xếp hạng năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh.  

Kết quả giải quyết việc làm, phát 
triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực 
cạnh tranh là trụ cột để đánh giá hiệu 
quả của các cấp, các ngành. Phải tạo 
được tinh thần cầu thị, lắng nghe trong 
hệ thống hành chính, tạo chữ tín, niềm 
tin và tinh thần làm việc trong cán bộ, 
công chức. Không để bộ máy cồng 
kềnh, không để cán bộ, công chức thiếu 
trách nhiệm.  

Chú ý tăng cường quản lý tài 
nguyên, đất đai, môi trường, nhất là bảo 
vệ rừng. Tiếp tục giám sát chặt chẽ môi 
trường ở khu vực Nhiệt điện Vĩnh Tân, 
không để tái diễn tình trạng ô nhiễm.  

Thường xuyên tiếp công dân, lắng 
nghe các nguyện vọng chính đáng, giải 
thích, giải đáp, giải quyết những ý kiến 
của công dân.  

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt bảo 
đảm an toàn cho du khách. Tiếp tục xây 
dựng Bình Thuận thành khu vực phòng 
thủ cơ bản liên hoàn, vững chắc, trong 
đó tập trung xây dựng và phát triển 
huyện đảo Phú Quý thành pháo đài 
vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo 
Việt Nam. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động 
viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư. Ảnh: 
VGP/Quang Hiếu  

Cũng trong chuyến công tác, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh 
khởi công xây dựng Khu phức hợp nông 
nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và 
chế biến các sản phẩm từ sữa. 

Dự án có diện tích 850 ha tại xã 
Sông Bình, huyện Bắc Bình, với tổng 
mức đầu tư dự án khoảng 3.000 tỷ đồng 
do Tập đoàn Thông Thuận làm chủ đầu 
tư.  

Chiều cùng ngày, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, 
động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần 
Thị Tư, phường Đức Thắng, thành phố 
Phan Thiết, có một người con độc nhất 
hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Đức Tuân // 
http://baochinhphu.vn.- 2017  

(ngày 19 tháng 4)
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DU LỊCH CẦN ĐÓNG GÓP TỐI THIỂU 15% GDP 
CỦA BÌNH THUẬN 

hiều 18/4, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các 
bộ, ngành trung ương bắt đầu 

chuyến công tác làm việc tại Bình Thuận  

 

Chiều 18/4/2017, tại thành phố Phan Thiết, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ 
chủ chốt tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Thống Nhất - 
TTXVN 

Chiều 18/4, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các bộ, 
ngành trung ương bắt đầu chuyến công 
tác làm việc tại Bình Thuận – một tỉnh 
thuộc vùng kinh tế Nam Trung bộ với gần 
200km bờ biển, là một trong bốn ngư 
trường lớn nhất Việt Nam và cũng là địa 
phương nổi tiếng với thương hiệu du lịch 
Mũi Né - Điểm đến hàng đầu quốc gia.  

Sức mạnh từ kinh tế biển  

Bình Thuận có nhiều tiềm năng và 
tài nguyên về biển, rừng, nông nghiệp, 
khoáng sản, du lịch và năng lượng. Đặc 
biệt với lợi thế về tài nguyên biển, thềm 
lục dịa rộng cùng với Khu kinh tế đảo Phú 
Quý, Bình Thuận có nhiều điều kiện để 
hình thành và phát triển nền kinh tế biển. 

Cụ thể như: Khai thác và chế biển 
thủy, hải sản, cảng biển, vận tải biển, khai 
thác dầu khí….Cùng với khí hậu quanh 
năm nắng ấm, nhiều bãi biển sạch đẹp, 
cảnh quan tự nhiên và thơ mộng, giao 
thông thuận lợi, Bình Thuận đang là một 
trong những trung tâm du lịch lớn của Việt 
Nam.  

Năm 2016, kinh tế Bình Thuận tiếp 
tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội tỉnh 
GRDP tăng 7,42%. Ước thu ngân sách 
nhà nước năm 2016 là 8.610 tỷ đồng, đạt 
114% so dự toán, GRDP đầu người đạt 
40,3 triệu đồng.  

Đáng chú ý, trong số các dự án trọng 
điểm trên địa bàn có Nhà máy điện gió 
Phú Lạc đã hoàn thành và phát điện hòa 
lưới quốc gia với tổng công suất 24MW. 
Toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, chiếm tỷ lệ 39,6% tổng số xã.  

Bình Thuận đặt quyết tâm cao phát 
triển du lịch, hiện lĩnh vực này đang chiếm 
tỷ trọng 8,26% GRDP của Bình Thuận. 
Nhờ đó, số lượng du khách tăng bình 
quân 10,29%/năm, doanh thu từ du lịch 
tăng bình quân 24,65%/năm.  

Năm 2016, toàn tỉnh đón 4.521,8 
ngàn lượt khách, đem lại doanh thu 9.046 
tỷ đồng. Trong quý I/2017, lượng khách 
tiếp tục tăng 8,9% so với cùng kỳ, doanh 
thu du lịch ước đạt 2.768 tỷ đồng (tăng 
17,4% so với cùng kỳ năm 2016).  

Kết nối hạ tầng để thúc đẩy du 
lịch  

Góp ý với Bình Thuận, đại diện các 
bộ ngành trung ương nhấn mạnh đến tiềm 
năng kinh tế biển, đặc biệt là du lịch với 
điểm du lịch quốc gia Mũi Né. Các ý kiến 
cho rằng, nếu được kết nối giao thông 
hiện đại, đồng bộ, Bình Thuận sẽ có nhiều 
cơ hội đưa du lịch trở thành kinh tế mũi 
nhọn trong thời gian tới.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
khuyến nghị địa phương bổ sung, hoàn 
thiện quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc 
gia Bình Thuận hướng tới 2020 hiện thực 
hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành kinh tế 
mũi nhọn của đất nước, đóng góp từ 12 
đến 16% GDP.  

Cùng với đó, để trở thành một khu 
du lịch quốc gia tầm cỡ quốc tế, Bình 
Thuận cũng cần chú ý phát triển đồng bộ 

C 
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các thiết chế về văn hóa và không quên 
công tác đào tạo dự trữ, phát triển nguồn 
nhân lực đạt chuẩn ASEAN đáp ứng yêu 
cầu ngành du lịch trong thời gian tới.  

Các bộ, ngành đề nghị Bình Thuận 
điều tiết tốt hơn cơ chế chính sách để thu 
hút mạnh mẽ hơn nữa các nhà đầu tư lớn 
đến với Bình Thuận, qua đó, đẩy mạnh hạ 
tầng và du lịch và hình thành nên những 
sản phẩm du lịch hấp dẫn, chất lượng cao 
hơn; trở thành một trong những thương 
hiệu du lịch mạnh của Việt Nam trên bản 
đồ du lịch thế giới.  

Đến 2019, Bình Thuận phải tự cân 
đối được ngân sách  

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc tán thành với 
những đánh giá về tiềm năng to lớn về 
phát triển kinh tế - xã hội đa dạng và bền 
vững của Bình Thuận và cho rằng, tỉnh có 
tinh thần cầu thị, đoàn kết, quyết tâm 
trong bộ máy vì mục tiêu chung xây dựng 
địa phương ngày một tiến lên.  

“Bình Thuận là tỉnh có nhiều điều 
kiện để trở thành một tỉnh giàu mạnh”, 
Thủ tướng kết luận.  

Điểm lại những dấu hiệu tích cực 
trong kinh tế - xã hội của địa phương, Thủ 
tướng cho rằng, tốc độ tăng trưởng của 
Bình Thuận ở mức khá; cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch theo hướng tiến bộ; xuất 
khẩu, vốn đầu tư, thu ngân sách tăng đều 
hàng năm.  

Du lịch là một điểm nhấn ở Bình 
Thuận thời gian qua. Ngoài ra, công tác 
dân tộc, xây dựng và phát huy giá trị văn 
hóa truyền thống được quan tâm; đào tạo 
lao động được duy trì. Đặc biệt, Thủ 
tướng bày tỏ ấn tượng về kết quả xây 
dựng nông thôn mới của Bình Thuận ở 
mức cao hơn bình quân cả nước.  

Thay mặt Chính phủ, biểu dương nỗ 
lực, kết quả đạt được của Bình Thuận, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng 
thắn nêu bật một số tồn tại, cần khắc phục 
của tỉnh này.  

Theo đó, là một địa phương có xuất 
phát điểm thấp, nhưng trong quá trình 
phát triển, Bình Thuận chưa tạo ra được 

những quả đấm thép để tạo chuyển biến 
mạnh về kinh tế. Giảm nghèo chưa đạt 
mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 
hơn bình quân cả nước. 

Kinh tế biển còn nhiều bất cập, chưa 
khai thác đầy đủ, hiệu quả tiềm năng du 
lịch. Lĩnh vực này cũng chưa được đầu 
tư, quy hoạch đúng mức, xứng tầm, lượng 
khách du lịch quốc tế còn thấp.  

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng chưa 
bền vững, ứng dụng công nghệ cao chưa 
tích cực. Lao động trong nông nghiệp 
chiếm tỷ lệ cao đến trên 50%. Chỉ số cải 
cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh chưa tốt. Số lượng doanh nghiệp còn 
thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước.  

Là tỉnh lớn, giàu có nhưng Bình 
Thuận vẫn còn trợ cấp ngân sách, đây là 
một câu hỏi lớn đối với Đảng bộ, chính 
quyền Bình Thuận, Thủ tướng đặt vấn đề 
và ra chỉ tiêu đến 2019, Bình Thuận phải 
tự cân đối được ngân sách.  

Phân tích những lợi thế so sánh của 
Bình Thuận, nhất là năng lượng sạch, 
chăn nuôi gia súc, cây công nghiệp, cây 
ăn quả… Thủ tướng đề nghị trong trung 
hạn, Bình Thuận phải tiếp tục đi lên bằng 
3 chân kiềng: Du lịch dịch vụ, công nghiệp 
chế biến và nông nghiệp, nhất là nông 
nghiệp công nghệ cao.  

“Có thể xây dựng Bình Thuận trở 
thành tỉnh phát triển cao trong vùng duyên 
hải Nam Trung bộ”, Thủ tướng đặt tầm 
nhìn cho Bình Thuận.  

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị 
Bình Thuận nâng tầm chiến lược, quy 
hoạch phát triển, nhất là một số hạ tầng 
trọng điểm như quy hoạch đường ven 
biển và kinh tế - xã hội khu vực ven biển; 
quy hoạch nguồn nước, du lịch. Đi liền với 
đó, là đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa 
dạng hóa đầu tư trong mọi lĩnh vực.  

Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận tập 
trung khuyến khích khởi nghiệp, coi phát 
triển doanh nghiệp là then chốt của nền 
kinh tế và đặt chỉ tiêu đến 2020, Bình 
Thuận phải có trên 7000 doanh nghiệp.  



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 04 năm 2017 - 32 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

Nhấn mạnh đến phát triển du lịch, 
dẫn lại mục tiêu của Nghị quyết số 08-
NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du 
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thủ 
tướng mong muốn Bình Thuận nỗ lực đưa 
du lịch đạt ít nhất 15% trong cơ cấu GDP 
của tỉnh.  

Về hướng phát triển ngành khai 
khoáng của Bình Thuận, Thủ tướng chỉ 
đạo cần phải bàn tính lại kỹ càng, có 
hướng giải quyết cụ thể sao cho đảm bảo 
hài hòa giữa các nguồn năng lượng tái 
tạo, không tái tạo trong phát triển kinh tế. 
Thủ tướng gợi ý tỉnh phấn đấu trở thành 
địa phương hàng đầu Việt Nam về công 
nghiệp năng lượng tái tạo.  

Về những nhiệm vụ cụ thể, Thủ 
tướng yêu cầu Bình Thuận tập trung 
nghiên cứu phát triển kinh tế biển gắn với 
bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bình Thuận 
phải trở thành một trong những trung tâm 
sản xuất giống tôm của cả nước.  

Tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ ngư dân hiện 
đại hóa phương tiện, đánh bắt xa bờ, gắn 
với dịch vụ hậu cần chế biến trên biển, 
góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đi 
liền với đó, địa phương cũng phải tăng 
cường giáo dục ngư dân chấp hành tốt 
pháp luật về lĩnh vực này.  

Thủ tướng cũng căn dặn Bình Thuận 
quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây 
dựng một chính quyền đối thoại, lắng 
nghe, đồng hành với doanh nghiệp và 
người dân; tránh để bộ máy cồng kềnh, 
cán bộ thiếu trách nhiệm. “Phải làm sao 
để doanh nghiệp và người dân có niềm tin 

thông qua hoạt động của bộ máy”, Thủ 
tướng bày tỏ.  

Nhân dịp công tác tại Bình Thuận, 
trưa cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã phát lệnh khởi công Khu phức 
hợp nông nghiệp công nghệ cao tại xã 
Sông Bình, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).  

Dự án này do Công ty Cổ phần sữa 
Thông Thuận làm chủ đầu tư, có tổng 
diện tích 800 ha, vốn đầu tư hơn 3.900 tỉ 
đồng, bao gồm các dự án trồng cây ngắn 
ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công 
nghệ cao.  

Điểm nhấn của khu phức hợp này là 
Nhà máy chế biến sữa có vốn đầu tư 850 
tỉ đồng với quy mô 100 triệu lít sữa tươi 
tiệt trùng/năm, sữa chua 90 triệu hũ/năm, 
85 triệu hộp sữa đặc/năm.  

Đây là mô hình mới của tỉnh trong 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, góp phần thay đổi bộ mặt 
ngành nông nghiệp Bình Thuận, hình 
thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiệu quả, 
cạnh tranh cung cấp sản phẩm có chất 
lượng.  

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên mẹ 
Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư, phường 
Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, đã có 
một người con độc nhất hy sinh vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ 
quốc./.  

Quang Vũ - Tấn Hùng // 
http://bnews.vn.- 2017  

(ngày 18 tháng 4) 

__________________________________ 

THỦ TƯỚNG KIỂM TRA CÔNG TÁC SẴN SÀNG 
CHIẾN ĐẤU TẠI LỮ ĐOÀN TÊN LỬA 

hân dịp kỷ niệm 42 năm Giải phóng 
hoàn toàn Bình Thuận (19/4/1975-
19/4/2017), chiều 19/4, Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra 
công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 
của Lữ đoàn Tên lửa bờ 681, Vùng 2 Hải 
quân. 

Sau khi nghe lãnh đạo Lữ đoàn 681 
báo cáo về kết quả công tác huấn luyện 
và sẵn sàng chiến đấu, Thủ tướng đã trực 
tiếp kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ gìn 
giữ, bảo quản, sử dụng trang thiết bị kỹ 
thuật và nghe báo cáo về một số loại khí 
tài hiện đại của Lữ đoàn. 

N 
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cán bộ, 
chiến sĩ Lữ đoàn 681. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Ghi sổ vàng truyền thống của Lữ 
đoàn, Thủ tướng viết: "Nhân dịp đến thăm 
đơn vị, tôi thân ái gửi lời chúc sức khỏe 
tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc 
phòng Lữ đoàn Tên lửa bờ 681, Vùng 2 
Hải quân. Mong các đồng chí phát huy 
truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt 
Nam, Quân chủng Hải quân Anh hùng, 
phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ 
hải quân” luôn đoàn kết, sẵn sàng chiến 
đấu cao, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, 
chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; 
xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, 
góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ 
quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân.” 

 

Thủ tướng và đoàn công tác thăm Bảo tàng Hồ 
Chí Minh tại Bình Thuận. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Lữ đoàn Tên lửa bờ 681 có nhiệm 
vụ độc lập hoặc hiệp đồng với các lực 
lượng của Hải quân, quân binh chủng và 
các lực lượng trong khu vực nhằm bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục 
địa khu vực biển phía nam của Tổ quốc. 

Thời gian qua, Lữ đoàn làm tốt 
nhiệm vụ duy trì và bảo đảm đầy đủ số 
lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí thiết 
bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác; 
tập trung triển khai các biện pháp tổ chức 
xây dựng Lữ đoàn chính quy, tinh nhuệ, 
hiện đại. Cùng với đó là chủ động hiệp 
đồng với các đơn vị, với địa phương nắm 
chắc tình hình, không để bị động bất ngờ 
trong mọi tình huống; chủ động phối hợp 
với chính quyền, cơ quan địa phương trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận làm tốt công tác 
dân vận và tham gia công tác phòng 
chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ 
nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên 
địa bàn. 

Lữ đoàn cũng tập trung nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
đảng bộ, xây dựng đảng bộ lữ đoàn trong 
sạch, vững mạnh gắn với thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 
XII và Cuộc vận động học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc và đoàn công tác đã thăm Bảo 
tàng Hồ Chí Minh tại Bình Thuận. 

Một số hình ảnh Thủ tướng kiểm tra 
công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 
tại Lữ đoàn Tên lửa bờ 681, Vùng 2 Hải 
quân: 

 

Thủ tướng duyệt đội danh dự Lữ đoàn 681. 
Ảnh: VGP/Quang Hiếu 
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Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng 
động viên tinh thần sẵn sàng chiến đấu của 
cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Ảnh: VGP/Quang 
Hiếu 

 

Thủ tướng thị sát hệ thống tên lửa phòng thủ 
bờ biển di động K-300P Bastion-P. Ảnh: 
VGP/Quang Hiếu 

 

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra việc gìn giữ, bảo 
quản, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật và nghe 
báo cáo về một số loại khí tài hiện đại của Lữ 
đoàn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

 

Thủ tướng ghi sổ vàng truyền thống của Lữ 
đoàn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Đức Tuân // 
http://baochinhphu.vn.- 2017  

(ngày 19 tháng 4) 

_________________________________ 

THỦ TƯỚNG LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT 
TỈNH BÌNH THUẬN 

hiều 18/4, tại Bình Thuận, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn 
công tác Chính phủ đã làm việc với 

lãnh đạo chủ chốt tỉnh về tình hình kinh tế-
xã hội địa phương. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Bình 
Thuận có lợi thế, tiềm năng to lớn để phát 
triển, trở thành tỉnh giàu mạnh. Đây là địa 
phương có nhiều gió nhất, nhiều nắng 
nhất, có trữ lượng khoáng sản titan lớn 
nhất Việt Nam, có bờ biển dài, đẹp, tiềm 
năng lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, 

chăn nuôi đại gia súc…, có hạ tầng giao 
thông đồng bộ. 

Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã 
hội của tỉnh có chuyển biến tích cực. Tuy 
nhiên, tỉnh chưa tạo được những “quả 
đấm thép” cho nền kinh tế. Tỉnh có nhiều 
điều kiện phát triển kinh tế biển nhưng hạ 
tầng phục vụ kinh tế biển còn thiếu. Chưa 
khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du 
lịch “đúng mức, đủ tầm”. Tỷ lệ doanh 
nghiệp trên dân số còn thấp hơn bình 
quân cả nước. 

C 
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi 
công xây dựng Khu phức hợp nông nghiệp 
công nghệ cao chăn nuôi bò và chế biến các 
sản phẩm từ sữa do Tập đoàn Thông Thuận 
làm chủ đầu tư 

Bình Thuận vẫn còn nhận trợ cấp 
ngân sách, Thủ tướng cho rằng đây là câu 
hỏi lớn cho một tỉnh giàu truyền thống, 
tiềm năng. “Một tinh thần tự lực, tự cường 
trong phát triển để cùng đóng góp cho cả 
nước là rất quan trọng mà chúng tôi muốn 
đặt bài toán này cho các đồng chí”, Thủ 
tướng nói và đặt mục tiêu đến năm 2019 
tỉnh phải tự cân đối được ngân sách. Bình 
Thuận cần phải tiếp tục đi lên bằng “3 
chân kiềng” là du lịch dịch vụ; công 
nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến; 
nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công 
nghệ cao. 

Với điều kiện, vị trí của Bình Thuận, 
có thể xây dựng thành tỉnh có trình độ 
phát triển cao trong vùng duyên hải Nam 
Trung Bộ. 

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần 
tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo, 
hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra 
trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, 
các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
13, Nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu 
hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, trước 
hết là trong năm 2017, tạo nền tảng vững 
chắc cho các năng tiếp theo trên tinh thần 
phát triển nhanh nhưng bền vững. 

Phải nâng tầm chiến lược và quy 
hoạch phát triển. Những quy hoạch quan 
trọng là quy hoạch một số hạ tầng trọng 
điểm, quy hoạch kinh tế - xã hội, nhất là 
quy hoach ven biển; quy hoạch nguồn 
nước, du lịch… Quy hoạch phải theo đúng 

chỉ đạo của Bộ Chính trị, đó là đưa tỉnh trở 
thành trung tâm năng lượng sạch, trung 
tâm du lịch quốc gia và khu vực, trung tâm 
chế biến sâu khoáng sản, vùng kinh tế 
biển. 

Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa 
dạng các hình thức đầu tư trong tất cả 
lĩnh vực. Sử dụng ngân sách tiết kiệm, 
hiệu quả, đúng quy định. Năm 2017, nỗ 
lực thực hiện tốt các Nghị quyết số 19, 35, 
60 của Chính phủ về cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân 
vốn đầu tư công. 

“Tôi đề nghị các đồng chí trong 
Thường vụ, trong Ủy ban, nhất là cấp 
huyện, thị, thành phố ở đây phải tập trung 
tháo gỡ khó khăn, phát triển mạnh doanh 
nghiệp. Tiếp tục khuyến khích khởi 
nghiệp. Coi phát triển doanh nghiệp là 
then chốt trong phát triển kinh tế”, Thủ 
tướng nêu rõ. Phấn đấu đến năm 2020 có 
trên 7.000 doanh nghiệp (hiện nay mới có 
khoảng 4.500 doanh nghiệp). 

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, 
chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ, đặc biệt cơ cấu nội ngành 
theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh 
tranh. 

Về vấn đề khoáng sản titan, Thủ 
tướng yêu cầu tỉnh và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan 
phải bàn lại kỹ càng và có biện pháp giải 
quyết những kiến nghị của Bình Thuận 
lien quan tới quy hoạch, thăm dò, khai 
thác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 Đặt vấn đề quy hoạch phát triển 
năng lượng tái tạo tập trung hơn, Thủ 
tướng đề nghị không đưa nhiệt điện than 
vào Bình Thuận. 

Tỉnh cần tập trung nghiên cứu phát 
triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ 
quyền biển đảo, tiếp tục tập trung cho vận 
tải, dịch vụ cảng biển, du lịch biển đảo, 
nuôi trồng, đánh bắt. Hình thành vùng 
nuôi trồng thâm canh cao, là một trong 
những trung tâm sản xuất giống tôm. Cần 
hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa phương tiện 
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đánh bắt xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần 
và chế biến trên biển. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu 
quả bộ máy chính quyền. Xây dựng tỉnh 
Bình Thuận trở thành chính quyền đối 
thoại, lắng nghe và đồng hành với doanh 
nghiệp, người dân. Cải thiện mạnh mẽ 
hơn chỉ số cải cách hành chính và xếp 
hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kết 
quả giải quyết việc làm, phát triển doanh 
nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh là 
trụ cột để  đánh giá hiệu quả của các cấp, 
các ngành. Phải tạo được tinh thần cầu 
thị, lắng nghe trong hệ thống hành chính, 
tạo chữ tín, niềm tin và tinh thần làm việc 
trong cán bộ, công chức. Không để bộ 
máy cồng kềnh, không để cán bộ, công 
chức thiếu trách nhiệm. 

Chú ý tăng cường quản lý tài 
nguyên, đất đai, môi trường, nhất là bảo 
vệ rừng. Tiếp tục giám sát chặt chẽ môi 
trường ở khu vực Nhiệt điện Vĩnh Tân, 
không để tái diễn tình trạng ô nhiễm. 
Thường xuyên tiếp công dân, lắng nghe 
các nguyện vọng chính đáng, giải thích, 
giải đáp, giải quyết những ý kiến của công 
dân. 

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt bảo đảm 
an toàn cho du khách. Tiếp tục xây dựng 
Bình Thuận thành khu vực phòng thủ cơ 
bản liên hoàn, vững chắc, trong đó tập 
trung xây dựng và phát triển huyện đảo 
Phú Quý thành pháo đài vững chắc bảo 
vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

Cũng trong chuyến công tác, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh 
khởi công xây dựng Khu phức hợp nông 
nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và 
chế biến các sản phẩm từ sữa. Dự án có 
diện tích 850 ha tại xã Sông Bình, huyện 
Bắc Bình, với tổng mức đầu tư dự án 
khoảng 3.000 tỷ đồng do Tập đoàn Thông 
Thuận làm chủ đầu tư. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên mẹ 
Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư, phường 
Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, có 
người con độc nhất hy sinh vì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

Vĩnh Nguyên // 
http://tbdn.com.vn.- 2017  

(ngày 18 tháng 4) 

__________________________________ 

THỦ TƯỚNG PHÁT LỆNH KHỞI CÔNG KHU  

CÔNG NGHỆ CAO 

hủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã phát lệnh khởi 
công Khu phức hợp nông nghiệp 

công nghệ cao tại xã Sông Bình, 
huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vào trưa 
nay 18-4. 

Tham dự lễ khởi công còn có lãnh 
đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh 
đạo các địa phương như TP.HCM, 
Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa, 
Trà Vinh, Hà Tĩnh, Kiên Giang và Bình 
Thuận. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, khu phức 

hợp nông nghiệp công nghệ cao chăn 
nuôi bò và chế biến các sản phẩm từ 
sữa có tổng diện tích 800 ha, vốn đầu 
tư hơn 3.900 tỉ đồng. Dự án này bao 
gồm các dự án trồng cây ngắn ngày và 
chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ 
cao; dự án đầu tư hạ tầng Cụm Công 
nghiệp Sông Bình rộng 24 ha trong đó 
có nhà máy chế biến sữa, chế biến 
thịt, nhà máy nước tinh khiết và nhà 
máy bao bì, đóng gói. 

Điểm nhấn của khu phức hợp này 
là Nhà máy chế biến sữa có vốn đầu 
tư 850 tỉ đồng với quy mô 100 triệu lít 

T 
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sữa tươi tiệt trùng/năm, sữa chua 90 
triệu hũ/năm, 85 triệu hộp sữa 
đặc/năm. Công ty Cổ phần sữa Thông 
Thuận, chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư 
vấn hàng đầu về bò sữa là Tập đoàn 
Delaval (Thụy Điển) thiết kế khu nuôi, 
chọn lọc giống, vận hành, chuyển giao 
khoảng 20.000 bò sữa HF có nguồn 
gốc nhập khẩu từ Mỹ, tuân thủ các tiêu 
chuẩn quốc tế. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và 
phát lệnh khởi công khu phức hợp 

 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận, phát biểu tại lễ khởi công. 

 

Toàn cảnh lễ khởi công 

Theo ông Hai, đây là mô hình mới 
của tỉnh trong phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, góp phần 
thay đổi bộ mặt ngành nông nghiệp 
Bình Thuận, hình thành chuỗi giá trị 
nông nghiệp hiệu quả, cạnh tranh cung 
cấp sản phẩm có chất lượng. 

Được biết các sản phẩm từ sữa 
sẽ có tên là Thông Thuận Milk. 

Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận 
nâng cao chất lượng quy hoạch 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã yêu cầu tỉnh Bình Thuận 
cần nâng cao chất lượng quy hoạch 
ngành, không để quy hoạch ngành, 
quy hoạch vùng, các sản phẩm mâu 
thuẫn, triệt tiêu nhau. 

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu 
tư Bình Thuận diễn ra sáng 19-4, Thủ 
tướng cho rằng, Bình Thuận là địa 
phương có nhiều tiềm năng và lợi thế 
so sánh với nhiều nơi khác với bờ biển 
dài, thời tiết thuận lợi, nắng gió quanh 
năm, không khí trong lành. 

Kiến nghị tăng giá mua điện 
gió 

Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch 
Hiệp hội Điện gió Bình Thuận cho 
biết đã nêu kiến nghị với Thủ tướng 
Chính phủ và các bộ ngành xem xét, 
thay đổi tăng giá mua điện gió bởi 
nếu không thay đổi giá sẽ rất khó đạt 
mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam đạt 
công suất điện gió 800 MW. 

Thực tế hơn 10 năm qua, cả 
nước cũng chỉ phát triển được công 
suất điện gió khoảng 160 MW. 
“Chúng ta chỉ còn khoảng 3 năm nữa 
để hoàn tất 4/5 chặng đường công 
suất còn lại, nếu với giá điện gió thế 
này, không có thay đổi gì thì không 
thể đạt được”, ông Thịnh nói tại Hội 
nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận 
ngày 19-4. 
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Theo ông Thịnh, tiềm năng điện 
gió và điện mặt trời của Bình Thuận 
lớn nhất cả nước. Hiện tỉnh này có 3 
dự án điện gió đang hoạt động và 
bán điện lên lưới với giá 7,8 
cent/kWh. 

Những năm trước nhiều nhà đầu 
tư đến Bình Thuận tìm hiểu đầu tư 
và số dự án điện gió đăng ký tại Bình 
Thuận đến nay lên đến 19 dự án với 
tổng công suất 1.200 MW. Tuy 
nhiên, đến nay chỉ có 3 dự án hoạt 
động gồm dự án Phong điện Bình 
Thuận giai đoạn 1 công suất 30 MW, 
dự án điện gió đảo Phú Quý công 
suất 6 MW, dự án điện gió Thuận 
Bình giai đoạn 1 công suất 24 MW. 

Trong số 3 dự án này, một dự án 
đã phải đổi chủ, một dự án phải thế 
chấp ngân hàng (bị siết nợ) và một 
dự án mới hoàn thành gần đây nhất 
cũng phải chắt chiu cũng chỉ đủ trả 
nợ vận hành, không có chi phí cho 
tái đầu tư và không thể nào thu hồi 
vốn, ông Thịnh thông tin khi phát 
biểu tại hội nghị. 

Thủ tướng khẳng định chủ trương 
của Trung ương xây dựng Bình Thuận 
thành một trung tâm năng lượng sạch 
của Việt Nam, không chỉ điện gió và 
điện mặt trời mà cả điện khí, một trung 
tâm du lịch quốc tế, một trung tâm chế 
biến sâu titan. 

Với đặc thù đất đai rộng lớn, Thủ 
tướng cũng nêu định hướng phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
ở Bình Thuận. 

Thủ tướng đề nghị chính quyền 
Bình Thuận và các nhà đầu tư cần có 
một tầm nhìn và nâng cao chất lượng 
quy hoạch ngành, quy hoạch vùng với 
các loại sản phẩm thế mạnh của tỉnh, 
không để tình trạng quy hoạch ngành, 
quy hoạch vùng, các sản phẩm mâu 

thuẫn nhau, không phá hoại và không 
triệt tiêu nhau. 

Đi liền với đó, quy hoạch phát 
triển Bình Thuận cần có sự phối hợp 
về sản phẩm, chuỗi giá trị với vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam và các 
tỉnh xung quanh như Bà Rịa-Vũng Tàu, 
Đồng Nai, Ninh Thuận, Lâm Đồng. 

Thủ tướng cũng lưu ý Bình Thuận 
tránh không để tình trạng buôn bán đất 
động sản, chiếm bờ biển trong quá 
trình phát triển đầu tư tại tỉnh Nam 
Trung bộ này. 

"Quy hoạch của địa phương phải 
biết sử dụng đất đai hiệu quả, không 
để Bình Thuận là nơi diễn ra tình trạng 
buôn bán bất động sản, chiếm bờ biển, 
chiếm đất đai trong quá trình đầu tư 
phát triển ở đây”, Thủ tướng đề nghị 
và nhấn mạnh rằng trong quá trình thu 
hút đầu tư, Bình Thuận cần lưu ý thu 
hút được các doanh nghiệp có tiềm lực 
tài chính, uy tín để đầu tư khai thác 
các thế mạnh của địa phương.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
cho biết Chính phủ quan tâm và đồng 
ý triển khai một số dự án lớn tại Bình 
Thuận như dự án đường cao tốc, dự 
kiến sẽ bắt đầu triển khai vào cuối năm 
nay, đường ven biển, sân bay lưỡng 
dụng tại Phan Thiết.  

Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, phát triển 
du lịch xanh bền vững, năng lượng tái 
tạo và nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao là ba lĩnh vực được địa 
phương thúc đẩy, kêu gọi đầu tư trong 
những năm tới. 

Văn Nam // 
http://www.thesaigontimes.vn.- 2017 

(ngày 19 tháng 4) 
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GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ ĐIÊU KHẮC GIA TƯỢNG CÁT 
THẾ GIỚI DIỄN RA TẠI PHAN THIẾT  

ám nhà điêu khắc nữ trên thế giới 
đã tụ hội tại TP Phan Thiết để cùng 
nhau tranh tài.   

Diễn ra tại Công viên Điêu khắc 
tượng cát đầu tiên và duy nhất của Việt 
Nam, đồng thời là công viên tượng cát với 
quy mô lớn thứ 2 thế giới (sau Bảo tàng 
mỹ thuật Cát Tottori, Nhật Bản), giải vô 
địch điêu khắc gia tượng cát 2017 còn đặc 
biệt bởi là giải đấu duy nhất dành riêng 
cho nữ điêu khắc gia và cũng là giải đấu 
quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt 
Nam. Các nghệ nhân điều là những nhà 
điêu khắc tượng cát có tiếng tăm trên thế 
giới.  

 

8 nữ điêu khắc gia thế giới 

Sự kiện được khai mạc từ ngày 19-4 
cho đến 2-5, 8 nhà điêu khắc chuyên 
nghiệp đến từ: Mỹ, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban 
Nha,.... đang trong quá trình hoàn thiện 
tác phẩm trên những khối cát khổng lồ để 
sáng tạo thành các tác phẩm nghệ thuật 
với chủ đề “Cổ tích – Thần thoại Việt Nam 
và thế giới”. Du khách du lịch đến thăm 
Công viên tượng cát Phan Thiết sẽ được 
thấy các công đoạn thực hiện và tác phẩm 
của các nhà điêu khắc.  

 

Lâu đài Châu Âu được điêu khắc tinh xảo từng 
chi tiết. Hiện tác phẩm vẫn chưa hoàn thành. 

Chỉ với chất liệu là cát đỏ tự nhiên 
của Bình Thuận, không pha trộn phụ gia 
mà chỉ nhờ sự nén chặt của cát và nước, 
8 nữ nghệ nhân đã và đang biến những 
khối cát vô tri thành các bức tượng có giá 
trị thưởng lãm và tính nghệ thuật cao, 
mang đến cho du khách sự giao thoa giữa 
hai nền văn hóa thuần Việt và Tây 
phương thông qua lời kể của những câu 
chuyện thần thoại, ngụ ngôn và cổ tích.  

 

Tác phẩm nàng Bạch Tuyết và 7 chú Lùn.  

8 câu chuyện cổ tích – thần thoại 
mang đến cảm hứng sáng tạo cho các nữ 
điêu khắc gia chính là những câu chuyện 
quen thuộc, gần gũi với khách du lịch đến 
với Công viên Tượng cát: Trí khôn của ta 
đây (Ý), Sự tích tết trung thu (Bỉ), Alice lạc 
vào xứ sở thần tiên (Lát-via),... Các tác 

II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC  

T 
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phẩm hiện vẫn đang được các nhà điêu 
khắc thực hiện.  

Du khách tham quan có thể bình 
chọn cho tác phẩm mình yêu thích thông 
qua các tờ tiền trị giá 1000 đồng. Tổng số 

tiền này sẽ được sử dụng cho mục đích từ 
thiện - xây dựng trường mầm non Tiến 
Thành tại TP Phan Thiết 

Sơn Sơn // http://anninhthudo.vn.- 2017 
(ngày 23 tháng 4) 

__________________________________ 

VỀ PHAN THIẾT XEM ĐIÊU KHẮC TƯỢNG CÁT  

ịp nghỉ lễ này, nếu về Phan Thiết 
(Bình Thuận), du khách đừng bỏ 
ngỡ cơ hội ngắm những tác phẩm 

điêu khắc cát của các nghệ nhân điêu 
khắc tượng cát hàng đầu thế giới đang 
tranh giải Vô địch nữ điêu khắc tượng cát 
thế giới tại Công viên Forgotten Land.  

Đây là công viên điêu khắc tượng 
cát đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, 
đồng thời là công viên tượng cát với quy 
mô lớn thứ 2 thế giới (sau Bảo tàng mỹ 
thuật Cát Tottori, Nhật Bản). 

Năm nay, giải vô địch điêu khắc 
tượng cát diễn ra từ 19/4 đến 2/5 với chủ 
đề “Truyện cổ tích -  thần thoại Việt Nam 
và thế giới”. Trước đây nhắc đến điêu 
khắc người ta thường nghĩ đến chất liệu 
đá, cây gỗ, thông qua hoạt động này, các 
nhà điêu khắc nổi tiếng biến cát thành một 
chất liệu đặc biệt để tạo nên những tác 
phẩm có ngôn ngữ riêng. 

BTC cho biết, các tượng điêu khắc 
này được làm bằng cát đỏ, một chất liệu 
mới mẻ, đặc trưng của vùng biển Phan 
Thiết. Cát đỏ có độ mịn và sự kết dính cao 

khi bỏ vào khung gỗ nén thành từng khối 
vững chắc. 

8 câu chuyện cổ tích - thần thoại 
mang đến cảm hứng sáng tạo cho các nữ 
điêu khắc gia đến từ: Mỹ, Ý, Bỉ, Hà Lan, 
Tây Ban Nha, Canada... chính là những 
câu chuyện quen thuộc, gần gũi với khách 
du lịch đến với Công viên Tượng cát: Trí 
khôn của ta đây (Ý), Sự tích tết trung thu 
(Bỉ), Alice lạc vào xứ sở thần tiên (Lát-
via)...  

Lý giải về việc không có gương mặt 
chủ nhà nào tham gia vào cuộc thi này, 
đại diện BTC cho biết, ở Việt Nam hầu 
như chưa có nghệ nhân điêu khắc tượng 
cát. Để theo đuổi bộ môn này đòi hỏi phải 
có điều kiện về kinh tế, nguyên vật liệu, kĩ 
thuật, niềm đam mê và tư tưởng nghệ 
thuật. 

Trong khi đó, đa số những điêu khắc 
gia Việt Nam muốn tạo nên các tác phẩm 
để đời, một cái gì đó bền chắc thì điêu 
khắc cát không thể đáp ứng điều đó.   

Ngọc Linh / Đại đoàn kết.- 2017.- 
Số 119-122 (ngày 29 tháng 4).- Tr. 15 

__________________________________ 

ĐAM MÊ KHOA HỌC KỸ THUẬT, NAM SINH 9X 
TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG CUỘC THI 

oàng Nghĩa Văn Phòng - học sinh 
lớp 12A7 Trường trung học phổ 
thông Lý Thường Kiệt thị xã La Gi 

(Bình Thuận) đã đạt nhiều giải thưởng về 
khoa học kỹ thuật.  

Mới đây, Hoàng Nghĩa Văn Phòng - 
học sinh lớp 12A7 Trường trung học phổ 

thông Lý Thường Kiệt thị xã La Gi (Bình 
Thuận) đã đạt giải 3 cuộc thi Khoa học kỹ 
thuật cấp Quốc Gia năm 2017 do Trung 
ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục tổ 
chức tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào 
tháng 3/2017. 

D 

H 
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Tin tức này cũng không khiến nhiều 
người biết nam sinh này bất ngờ bởi 
trước đó, Văn Phòng đã hai lần đạt giải 
nhất và giải nhì cuộc thi Sáng tạo thanh 
thiếu niên nhi đồng của tỉnh Bình Thuận. 

 

Hoàng Nghĩa Văn Phòng - học sinh lớp 12A7 
Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt 
thị xã La Gi (Bình Thuận) từng nhiều lần giành 
giải trong các cuộc thi về khoa học kỹ thuật. 

Em là con trai đầu trong gia đình làm 
nông ở thôn Hiệp Lễ Tân Hải. Văn Phòng 
cho biết: “Ngay từ nhỏ em đã thích tìm 
hiểu về các loại máy móc. Do tò mò muốn 
biết cấu tạo của chúng nên đã phá hỏng 
biết bao cái ti vi, đầu đĩa của gia đình. 

Ở nhà em có cả một góc để nghiên 
cứu và tập làm nhiều sản phẩm như cánh 
tay rô bốt, điều khiển từ xa, siêu khóa 
thông minh.  

Khi tỉnh tổ chức cuộc thi em đã mang 
sản phẩm siêu khóa thông minh dự thi và 
đã đạt hai giải nhất, nhì. Em hoàn thiện 
tiếp và tham dự cuộc thi cấp quốc gia”. 

Nói về lý do chọn đề tài siêu khóa 
thông minh để nghiên cứu, Văn Phòng 
không chút do dự trả lời:  

“Hiện nay, em thấy vấn nạn trộm cắp 
gia tăng, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ liên 
tục xảy ra nếu sử dụng siêu khóa thông 
minh sẽ rất tiện lợi, dễ dàng thao tác sử 
dụng nhanh chóng, dễ dàng thay đổi 
thông tin như đăng ký, xóa, tiết kiệm nhiều 
thời gian cho người sử dụng và độ bảo 
mật cao.  

Thời gian sử dụng lâu dài vì đa phần 
chúng được chế tạo từ các vật liệu bền với 
tác động từ môi trường”. 

 

Với Văn Phòng, “Đã có mục tiêu thì con đường 
nào cũng dẫn đến mục tiêu đó”. 

Để có được kết quả ấy, em nói mình 
phải mày mò nghiên cứu khoảng vài 
tháng. Ngoài giờ học văn hóa, em tranh 
thủ lúc rảnh rỗi để thực hiện đam mê.  
 
Sau khi đã có kế hoạch, em trình bày với 
Đoàn thanh niên, Ban giám hiệu nhà 
trường giúp đỡ, hỗ trợ thêm về kinh phí.  

Văn Phòng cho biết giá thành phẩm 
của chiếc khóa khoảng một triệu năm trăm 
ngàn đồng.  

Ngoài giải 3 được trao, em còn nhận 
riêng giải đặc biệt của trường đại học 
Nguyễn Tất Thành và vinh dự được 
trường đại học Quốc tế Miền Đông mời 
học với mức học bổng được tài trợ là một 
trăm hai mươi triệu đồng.  

Cũng có đề nghị hỗ trợ vốn phát 
triển để thương mại hóa sản phẩm đạt giải 
nhưng Văn Phòng đã từ chối.  

Em nói rằng: “Mục đích của em 
không phải làm để bán sản phẩm ra thị 
trường. Em chỉ muốn nghiên cứu những 
vấn đề liên quan đến khoa học kĩ thuật bởi 
khoa học công nghệ là quốc sách hàng 
đầu”.  

Thế nhưng khi được hỏi “Năm nay, 
em sẽ thi vào một ngành khoa học kĩ thuật 
nào?”, thật bất ngờ em trả lời: “Em sẽ thi 
vào trường sĩ quan lục quân, mục tiêu của 
em là xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.  

“Thế chẳng liên quan gì đến đam mê 
khoa học của em à?”  

Em cười một nụ cười dễ mến: “Đã 
có mục tiêu thì con đường nào cũng dẫn 
đến mục tiêu đó”.  
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Hiện nay Văn Phòng còn là một 
trong những người phụ trách một trang 
ardmno.vn dành cho những bạn trẻ đam 
mê khoa học công nghệ như mình.  

Ngoài giờ học, em còn tham gia viết 
phần mềm, trả lời trực tuyến cho mọi 
người.  

Em cho biết những người phụ trách 
diễn đàn này cũng từng đạt giải cao trong 
các kì thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia.  

Bởi thế, bạn trẻ có đam mê tham gia 
diễn đàn này sẽ được hỗ trợ hoàn toàn về 
mặt kĩ thuật. 

Nói về mong ước của mình lúc này, 
Văn Phòng chia sẻ: “Em muốn quảng bá 
tính ứng dụng khoa học sáng tạo trong 
môi trường giáo dục.  

Bởi thế, em mong muốn những cuộc 
thi về sáng tạo khoa học kĩ thuật luôn 
được duy trì ở các cấp để tạo sân chơi 
cho những bạn trẻ đam mê kĩ thuật như 
em.  

Cũng nhờ những cuộc thi ở tỉnh em 
đã học và trưởng thành hơn rất nhiều”. 

Bài, ảnh: Phan Tuyết // 
http://giaoduc.net.vn.- 2017  

(ngày 30 tháng 4) 

___________________________________ 

CẢM PHỤC TINH THẦN HIẾU HỌC CỦA CẬU 
HỌC TRÒ NGHÈO DÂN TỘC CHĂM 

ừa qua, chương trình học bổng 
Niềm Tin Việt đã trao món quà 
tình nghĩa cho em Tô Hoàng 

Thanh Tùng, tấm gương vượt khó học 
giỏi tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận. 

Tô Hoàng Thanh Tùng (dân tộc 
Chăm), là học sinh lớp 2 trường tiểu 
học Phong Phú 1, xã Phong Phú, 
huyện Tuy Phong. Đây là một huyện 
miền núi nghèo của tỉnh, với điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội còn gặp 
nhiều khó khăn. 

Thanh Tùng không được may 
mắn mỉm cười như nhiều bạn bè đồng 
trang lứa bởi gia đình em thuộc diện 
hộ nghèo đã nhiều năm, bố mất từ khi 
lên 2 tuổi, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo 
nhưng vẫn phải bươn chải kiếm tiền lo 
cho Tùng và anh trai hiện đang lớp 6 
ăn học. 

Cậu bé Thanh Tùng ở cùng mẹ 
trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ - ngôi nhà 
do xã Phong Phú xây dựng được 4 - 5 
năm nay với kinh phí vỏn vẹn trên 8 

triệu đồng. Nguồn thu nhập của gia 
đình không ổn định do mẹ em làm 
những công việc như nhổ cỏ, nhổ 
hành...   

Vượt lên hoàn cảnh, anh em 
Tùng vẫn rất ham học và tự giác trong 
học tập. Tổng kết năm học vừa qua, 
Tùng đã đạt thành tích hoàn thành 
xuất sắc các môn học và được đánh 
giá là học trò chăm ngoan, được bạn 
bè, thầy cô cảm phục, quý mến. 

 Hiểu được hoàn cảnh khó khăn 
của mẹ con Tùng, trong đợt trao học 
bổng cho các em học sinh nghèo vượt 
khó tại Bình Thuận, chương trình Niềm 
Tin Việt của Quỹ Tấm lòng Việt - Đài 
THVN và Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
EVN đã dành tặng em món quà ý 
nghĩa với mong muốn sẽ thắp sáng 
niềm tin cho Thanh Tùng, để em có 
nhiều cơ hội hơn nữa trên con đường 
học tập. 

P.V // http://vnmedia.vn.- 2017 
(ngày 11 tháng 4)

 

V 
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AGRIBANK CUNG CẤP TÍN DỤNG HÀNG NGÀN TỶ 
ĐỒNG CHO NÔNG NGHIỆP XANH 

ại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 
do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức 
mới đây, Ngân hàng NN-PTNT 

(Agribank) chi nhánh Bình Thuận đã ký tài 
trợ tín dụng với 2 nhà đầu tư... 

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 
2017 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức 
mới đây, Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) 
chi nhánh Bình Thuận đã ký tài trợ tín 
dụng với 2 nhà đầu tư là Cty CP Sữa 
Thông Thuận với dự án “Khu phức hợp 
nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò 
và chế biến các sản phẩm từ sữa”, tổng 
mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng; Cty TNHH 
Đầu tư thủy sản Nam miền Trung với dự 
án “Khu chọn tạo và sản xuất tôm giống 

công nghệ cao”, tổng mức đầu tư 600 tỷ 
đồng. 

Các dự án này nhất quán quan điểm 
xây dựng, phát triển tỉnh Bình Thuận theo 
hướng xanh, sạch, bền vững với cộng 
đồng, vì sức khỏe con người. 

Nhân dịp này, các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp cũng trao kinh phí tài trợ gần 40 tỷ 
đồng cho tỉnh Bình Thuận, trong đó riêng 
Agribank tài trợ 16 tỷ đồng xây dựng một 
trường Trung học cơ sở tại huyện Bắc 
Bình. 

Văn Hùng // http://nongnghiep.vn.- 2017 
(ngày 21 tháng 4) 

__________________________________ 

MÁY BAY TRỰC THĂNG CỨU 5 NGƯ DÂN 

rong khi đang hành nghề đánh bắt 
hải sản ngoài khơi thì tàu bị phá 
nước rồi chìm hẳn, nhân viên giàn 

khoan RC6 đã cứu vớt các ngư dân đưa 
vào bờ an toàn. 

Ông Phạm Trọng Nhân, chủ tịch 
UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) cho 
biết: Lúc 6 giờ ngày 4-4, tàu đánh cá 
BTh 99655 TS, của chủ tàu kiêm thuyền 
trưởng Nguyễn Thái Bình, sinh 1963, cư 
trú tại khu phố 10, phường Bình Tân, thị 
xã La Gi (Bình Thuận), trên tàu có 6 
thuyền viên khi đang hành nghề câu 
mực ngoài khơi biển Bà Rịa - Vũng Tàu 
thì bị phá nước, thuyền trưởng đã cố 
gắng chạy thêm được 500 mét về 
hướng giàn khoan thì chìm hẳn. 

Các thuyền viên đã dùng phao, can 
nhựa bơi đến giàn khoan RC6, thuộc 
Công ty Vietso Petro. Khi đến được 

chân giàn khoan, các công nhân trên 
giàn đã cứu vớt lên an toàn, chăm sóc 
sức khỏe cho các thuyền viên. 

Sau đó, máy bay dịch vụ dầu khí 
đã đưa 5 ngư dân này về sân bay Vũng 
Tàu. 

UBND thị xã La Gi đã cử đoàn gồm 
có Ban Phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn cứu hộ, Biên phòng, 
phường Bình Tân vào tận sân bay đón 5 
ngư dân này trở về gia đình tại phường 
Bình Tân, thị xã La Gi, lúc 17 giờ ngày 
4-4. 

Còn lại một thuyền viên tên Hải, 45 
tuổi, được tàu cá BV 75243 TS cứu vớt 
đang trên đường vào bờ. 

Lê Long // http://congan.com.vn.- 2017 
(ngày 5 tháng 4) 

III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

T 

T 
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CỨU 5 NGƯ DÂN GẶP NẠN TRÊN BIỂN VŨNG TÀU 

hoảng 7 giờ sáng ngày 4-4, cán bộ, 
công nhân viên trên Giàn RC-6 mỏ 
Rồng thuộc Liên doanh Việt - Nga 

Vietsovpetro đã cứu 5 ngư dân gặp nạn 
trên biển và đưa lên giàn an toàn. 

 

Sau khi được ủ ấm, hỗ trợ quần áo, 
ăn uống hồi sức, các ngư dân đã ổn định 
sức khỏe. Nhận được báo cáo từ Giàn 
RC-6, Vietsovpetro đã báo cáo cơ quan 
chức năng và hỗ trợ đưa các ngư dân vào 
bờ. 

Trưa cùng ngày, trực thăng của 
Công ty Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu đã chở 
5 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BTh 99655 
TS từ Giàn RC-6 vào sân bay Vũng Tàu 

và bàn giao cho Biên phòng cửa khẩu 
cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Chiều 4-4, Đồn Biên phòng Phước 
Lộc, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận và 
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm 
kiếm cứu nạn thị xã La Gi (tỉnh Bình 
Thuận) đã tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn 
trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu về địa 
phương. 

Tàu cá BTh 99655 TS, công suất 
90CV, do ông Nguyễn Thái Bình (trú tại 
khu phố 10, phường Bình Tân, thị xã La 
Gi, tỉnh Bình Thuận) làm chủ tàu kiêm 
thuyền trưởng, khi đang hành nghề mành 
mực trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, gần khu vực Giàn khoan RC-6 
của Vietsovpetro thì bị phá nước. Thuyền 
trưởng đã cố gắng cho tàu chạy tiếp cận 
giàn khoan nhưng khi còn cách khoảng 
500 mét thì tàu bị chìm hẳn. Năm ngư dân 
đã kịp thời được cứu hộ. 

Thanh Mai // 
http://hanoimoi.com.vn.- 2017  

(ngày 6 tháng 4) 

__________________________________ 

CÁ HỐ KHỔNG LỒ DẠT VÀO BÃI BIỂN BÌNH THUẬN 

 

Cá hố ông dạt vào biển Mũi Né trưa 13/4. 

ù được nhiều ngư dân cố gắng 
đưa ra biển lại nhưng khoảng nửa 
tiếng sau cá hố chết. 

Trưa 13/4, du khách và ngư dân ở 
Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) đã phát 
hiện một con cá hố khổng lồ dạt vào bãi 
biển Mũi Né, đoạn gần resort Malibu. 

Con cá hố này có chiều dài đến hơn 
3m, mình cá rộng hơn 20 cm và nặng hơn 
10kg. Khi dạt vào bãi biển, cá hố vẫn còn 
sống. Dù được nhiều ngư dân cố gắng 
đưa  ra biển lại nhưng khoảng nửa tiếng 
cá hố chết. Cá hố có kích thước to như 
trên rất hiếm gặp. Sau khi cá chết, ngư 
dân địa phương đưa đi chôn cất theo 
phong tục địa phương. 

K 

D 
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Theo tín ngưỡng của ngư dân địa 
phương, cá hố có kích thước lớn được 
ngư dân tôn sùng và gọi là cá Hố Ông 
hoặc Ông Ngài. Cá hố sinh sống thường 
sống ở độ nư 

Lê Nghĩa // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 13 tháng 4) 

__________________________________ 

NƯỚC NGẦM GẦN BÃI THẢI NHIỆT ĐIỆN BỖNG 
NHIÊN NHIỄM MẶN  

heo kết quả phân tích, hàm lượng 
clorua trong nước ngầm của 3/4 hộ 
dân gần bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

vượt từ 1,2 đến 1,8 lần mức cho phép.  

Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản 
gửi Sở TN&MT, UBND huyện Tuy Phong 
khuyến các người dân ở gần bãi xỉ của 
nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tạm thời 
không nên sử dụng nguồn nước ngầm 
(nước giếng) vào mục đích tưới tiêu cũng 
như ăn uống. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, gần 
đây các vườn cây ở đây có hiện tượng 
trụi lá, khô cành, một số cây còn lại tuy 
vẫn còn ra lá non nhưng bộ rễ đã bị hư 
thối, những cây trồng xa bãi thải xỉ của 
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thì vẫn 
phát triển bình thường. 

Ngay sau khi người dân phản ánh, 
UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT vào cuộc 
lấy mẫu nước đi phân tích.  

Kết quả của Sở TN-MT Bình Thuận 
phản ánh, cho thấy hàm lượng clorua 
trong nước ngầm của 3/4 hộ dân vượt từ 
1,2 đến 1,8 lần mức cho phép. Hàm lượng 
clorua trong các hồ nước chứa của bãi xỉ 
vượt từ 1,05 đến 1,8 lần mức cho phép. 

Từ kết quả trên, Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu Sở TN-MT chọn một đơn vị độc 
lập làm rõ nguyên nhân cây chết do đâu. 
Từ đó đưa ra giải pháp khắc phục và tính 
toán phương án bồi thường, hỗ trợ cho 
dân; yêu cầu Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 
cung cấp hồ sơ bãi xỉ, báo cáo việc sử 
dụng nguồn nước. 

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phải 
xác định nguồn cung cấp nước bị nhiễm 
mặn để cách ly, tuyệt đối không sử dụng 
cho mục đích tưới nước giảm thiểu bụi ở 
bãi thải xỉ. 

 

Bãi chứa xỉ của nhà máy điện  

Đặc biệt là nguồn nước lấy từ nhà 
máy để phục vụ tưới tro, xỉ trong bãi thải 
xỉ. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các 
trường hợp gây ô nhiễm môi trường tại 
khu vực. 

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chọn 
đơn vị độc lập có đủ chức năng, năng lực 
để làm rõ nguyên nhân cây chết. 

Ngoài ra, đánh giá tình trạng nước 
giếng của các hộ dân bị nhiễm mặn, đất bị 
ngập úng nước và nhiễm mặn, phạm vi 
ảnh hưởng và mức độ thiệt hại... để đưa 
ra các giải pháp khắc phục cũng như bồi 
thường hỗ trợ cho các hộ dân (nếu có ảnh 
hưởng do bãi thải xỉ). 

Về lâu dài, tỉnh giao UBND huyện 
Tuy Phong xây dựng lộ trình để di dời và 
bố trí đất sản xuất cho các hộ dân sinh 
sống gần khu vực bãi thải xỉ của Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân. 

T 
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Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận 
cũng đề nghị Sở TN-MT phối hợp với 
UBND H.Tuy Phong và Phòng cảnh sát 
phòng chống tội phạm về môi trường 
(PC49 - Công an Bình Thuận) giám sát 
chặt các nhà máy tại khu vực Trung tâm 
nhiệt điện Vĩnh Tân trong việc thực hiện 
các biện pháp bảo vệ môi trường, kiên 
quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các 
hiện tượng gây hại đến môi trường và 
cuộc sống của người dân. 

Bãi xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 (64 ha) sẽ có độ cao 27 m. Nhưng 
hiện nay nó đã có độ cao 12 m, trong khi 
nhà máy mới hoạt động hơn 2 năm. Đó là 
chưa kể, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
sắp hoạt động một tổ máy, cũng sẽ đổ xỉ 
than vào bãi xỉ của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2. 

Thành Long // 
http://baodatviet.vn.- 2017  

(ngày 30 tháng 4)

__________________________________ 

NHÀ MÁY Ở ĐỒNG NAI XẢ THẢI, DÂN BÌNH THUẬN 
LÃNH ĐỦ 

ỉnh Bình Thuận đề nghị công an hai 
tỉnh tăng cường hơn nữa công tác 
kiểm tra, giám sát các cơ sở sản 

xuất kinh doanh có nguồn thải đổ vào 
sông Ui, sông Giêng tại khu vực giáp 
ranh. 

Ngày 10-4, ông Phạm Văn Nam, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký 
văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai; Đoàn 
đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận cùng 
các ngành liên quan đến việc các nhà 
máy xả thải ở Đồng Nai khiến người dân 
Bình Thuận khốn đốn. 

 Theo văn bản trên, sau khi Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh giám sát tình hình ô 
nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh 
giữa hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai có 
văn bản phản ảnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở 
TN&MT tổ chức triển khai các nội dung 
mà Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị. 
Cụ thể, phối hợp với các ngành, địa 
phương liên quan hai tỉnh Bình Thuận và 
Đồng Nai tổ chức quan trắc, thống kê, 
đánh giá các nguồn thải đổ vào thượng 
nguồn sông Giêng thuộc địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. Kết quả thực hiện báo cáo UBND 
tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong 
tháng 4-2017. 

Cạnh đó, tiếp tục phối hợp với công 
an tỉnh, các ngành, địa phương liên 
quan của tỉnh Bình Thuận và các ngành 
chức năng của tỉnh Đồng Nai thực hiện 
quy chế phối hợp đã ký kết; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát tình hình ô nhiễm môi 
trường tại khu vực giáp ranh. 

 

Ống nước xả thải, phía xa là Nhà máy cồn Tùng 
Lâm. 

 

Xả thải vô tội vạ với lưu lượng lớn đã biến con 
mương nhỏ thành một "dòng sông" bốc mùi. 

Công an hai tỉnh tăng cường hơn 
nữa công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở 
sản xuất kinh doanh có nguồn thải đổ vào 
sông Ui, sông Giêng tại khu vực giáp 
ranh; đặc biệt lưu ý vấn đề xả thải trộm. 

T 
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Đồng thời, lấy mẫu nước mặt tại các lưu 
vực sông Ui, sông Giêng để phân tích, 
đánh giá tìm ra nguyên nhân cá chết; có 
giải pháp xử lý và báo cáo Đoàn đại biểu 
Quốc hội trong tháng 4-2017. 

Như Pháp Luật TP.HCM từng có 
nhiều tin bài phản ảnh, Nhà máy cồn Tùng 
Lâm hoạt động từ năm 2008, quá trình 
sản xuất khoảng 500 tấn sắn thành cồn 
chất lượng cao mỗi ngày, Công ty phải 
dùng tới 6.000 m3 nước lấy từ sông Giêng 
và xả trở lại dòng sông toàn bộ số nước 
thải khoảng 2.500 m3. 

Từ khi nhà máy hoạt động, cá trên 
sông Giêng nằm trên địa bàn huyện Hàm 
Tân, Bình Thuận chết trắng sông, người 
dân sống ven sông tắm thì bị ngứa ngáy 
khó chịu. 

Nghiêm trọng hơn, việc xả thải đã 
ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục ngàn 
người dân do đây là nguồn nước chính 
dẫn về  Nhà máy nước thị xã La Gi (Bình 
Thuận) và ảnh hưởng đến 600 cán bộ, 

chiến sĩ cùng hơn 5.000 phạm nhân ở 
Trại giam Thủ Đức (Bình Thuận). 

Phóng viên Pháp Luật TP.HCM từng 
phát hiện một đường ống xả thải chôn 
dưới đáy sông Giêng và sau đó còn phát 
hiện nhà máy này lắp một đường ống 
ngầm xả thải vào tỉnh Đồng Nai. 

 Mới đây, Cục Cảnh sát phòng, 
chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ 
Công an kết hợp với PC49 Đồng Nai, 
PC49 Bình Thuận kiểm tra Nhà máy cồn 
Tùng Lâm phát hiện công ty này tự ý đắp 
đập ngăn sông Ui để lấy nước, gây cản 
trở dòng chảy, ảnh hưởng đến công tác 
cấp nước ở khu vực hạ lưu. Ngoài ra, Nhà 
máy cồn Tùng Lâm còn xả bụi, nước thải, 
khí thải vượt quy chuẩn cho phép. Với các 
hành vi này C49B đã xử phạt Công ty 
Tùng Lâm với tổng số tiền lên đến 400 
triệu đồng.  

        Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 10 tháng 4) 

__________________________________ 

LA DẠ XA XĂM… 

húng tôi đến xã La Dạ, vùng đất xa 
xăm của huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận khi vụ đánh tráo 

nông cụ phát cho hộ nghèo vẫn chưa lắng 
xuống. Không chỉ có thế, dù đổi thay đã 
nhiều nhờ có sự đầu tư từ các chương 
trình lớn, ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, 
La Dạ vẫn còn những vệt buồn xa xăm, 
đặc biệt là về đời sống của không ít đồng 
bào địa phương thuộc vùng kinh tế đặc 
biệt khó khăn này…  

Đáng quên, nhưng cần phải nhớ 

Cuối năm 2016, theo Quyết định số 
755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
306 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 
và các hộ nghèo khác ở xã La Dạ - một 
trong những xã nghèo nhất tỉnh Bình 
Thuận - được xét duyệt hỗ trợ hơn 1,5 tỉ 
đồng để mua nông cụ phục vụ sản xuất. 

Ý tưởng mua nông cụ trao đến tay 
bà con (theo nhu cầu người dân đăng ký), 
thay vì phát mỗi hộ 5 triệu đồng tiền mặt là 
tốt. Nhưng buồn thay, điều không hay đã 
xảy ra vào đầu năm 2017, khi UBND xã 
La Dạ tiến hành trao nông cụ cho dân. 
Lập tức, nhiều bà con ở cả 4 thôn của xã 
nghi ngờ, bức xúc cho rằng, thay vì họ 
được nhận máy phát cỏ, máy bơm nước, 
máy xịt thuốc đeo vai của Nhật Bản, thì 
chỉ có thùng đựng máy là xịn, còn máy 
móc lại là hàng có xuất xứ… Trung Quốc. 
Các sản phẩm cũng không có giấy hướng 
dẫn sử dụng, bảo hành. Nhiều người 
mang về không thể sử dụng vì thiếu phụ 
kiện. Nhiều người nghi ngờ, giá trị của 
máy nông cụ mà họ được hỗ trợ không 
đến 5 triệu đồng, thậm chí chỉ là 2 - 3 triệu 
đồng/loại máy… Khi người dân thôn 4 
thắc mắc, chủ cơ sở cung cấp máy nông 
cụ đã cam kết khắc phục những hậu quả 
gây ra, như cấp phát bổ sung những cuộn 

C 
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dây tưới, máy cắt cỏ Trung Quốc… Tuy 
nhiên, các hộ ở thôn khác thì chưa được 
hưởng những gì họ đáng được… Vụ tai 
tiếng lan rộng, và tỉnh, huyện phải vào 
cuộc, lập đoàn kiểm tra vụ đánh tráo nông 
cụ ở La Dạ. 

 

Có những ngôi nhà bà con đã nhận khi tái định 
cư, nhưng rồi để hoang  

Ông Huỳnh Thúc Mẫn - Chủ tịch 
UBND xã La Dạ - cho rằng, dù đã kiểm tra 
khi nhận máy móc đã phát cho bà con, 
nhưng vì không có kiến thức chuyên môn, 
không rành về máy móc nên mù mờ… 
“Tiền của hộ nghèo tuyệt đối chúng tôi 
không đụng vào. Chúng tôi cũng mong 
làm rõ để xử lý chứ không mang tiếng 
lắm”, ông Mẫn nói. Giữa tháng 3.2017, khi 
chúng tôi đến, những công việc khắc phục 
vẫn đang được tiến hành, bởi sau chỉ đạo 
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu 
cầu tỉnh Bình Thuận điều tra, báo cáo vụ 
việc trước ngày 10.2, nhưng vẫn chưa kết 
thúc. Vì vậy, Phó Thủ tướng thường trực 
Trương Hòa Bình chỉ đạo tiếp tục điều tra, 
xử lý, báo cáo vụ việc trước ngày 
1.5.2017. 

Sự việc này đáng quên, nhưng cần 
phải nhớ, không chỉ cho riêng xã La Dạ, 
đặc biệt khi các hộ bị ảnh hưởng thuộc 
diện ưu tiên, rất dễ gây ra những điều 
tiếng không hay, không chỉ riêng với uy tín 
của tỉnh Bình Thuận… Nhưng cũng không 
vì thế mà quên đi những kết quả đã đạt 
được của địa phương với nhiều chính 
sách hỗ trợ bà con vùng cao, vùng sâu 
của Đảng và Nhà nước... 

Đã khởi sắc, nhưng còn trở trăn 

Dọc con đường đến xã đã được trải 
nhựa gần hết đoạn tuyến, đôi chỗ còn lồi 
lõm khó đi, thấy những đoạn rừng khô xác 
xơ, khẳng khiu cây nhỏ trơ trụi lá, cây leo, 
cây dại. Thấy những đồi trọc hoác trống, 
hoặc mới trồng cà phê nên còn tươi màu 
đất. Thế nhưng ông ông Nguyễn Ngọc 
Hòa - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Bình Thuận - bảo, “phải giữ lắm mới được 
thế này đấy”. Cũng một phần là nhờ việc 
bà con nhận khoán bảo vệ, chăm sóc 
rừng, được giao đất trồng cà phê, điều 
cho thu hoạch khá nên nạn phá rừng giảm 
đi, chứ trước đây, nạn phá rừng ở các 
huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc là rất 
đáng báo động… 

 

Ông Sim Bốn và tác giả trong căn nhà mới xây 
năm 2016, sau khi trúng vụ điều . Ảnh: Lâm 
Quân 

Chúng tôi hỏi những ngôi nhà xây 
kiên cố ngay sát đường nhựa nhưng lại bị 
bỏ hoang, ông Hòa cho biết, khi quy 
hoạch khu tái định cư, chính quyền đã 
không tìm hiểu hết nguyện vọng của dân, 
nên nhiều hộ dù vẫn nhận nhà nhưng bỏ 
trống và làm những nhà sàn truyền thống 
để ở, vì tâm lý, tập tục đã quen, không 
thích ở nhà xây. Tất nhiên, có nhiều hộ 
gia đình vẫn ở. Và họ không chỉ quen, mà 
còn trở thành những điểm sáng trong sản 
xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Ông Phạm Đức Mạnh - Phó Trưởng 
phòng Chính sách nghiệp vụ, Ban Dân tộc 
tỉnh Bình Thuận - cho rằng: “Với việc lồng 
ghép các chủ trương của Trung ương và 
địa phương, nhiều hộ gia đình là đồng bào 
dân tộc thiểu số đã thể hiện tính năng 
động, ý chí vươn lên thoát nghèo và 
hướng đến làm giàu”. Ông Bờ Đan Vương 
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- Bí thư Đảng ủy xã La Dạ - cho biết, Nhà 
nước đã đầu tư rất lớn cho địa phương, 
đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng 
(đường sá, trường học, điện…), cấp đất 
sản xuất, tạo điều kiện giúp đời sống bà 
con được nâng lên, hộ nghèo giảm, hộ đói 
không còn. Tuy nhiên, bà con sống chủ 
yếu bằng nghề nông, phụ thuộc vào thời 
tiết, vẫn thiếu nước sinh hoạt, trình độ dân 
trí, văn hoá thấp hơn mặt bằng. Đội ngũ 
cán bộ được đầu tư, đào tạo, nhưng chưa 
đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, tư duy, tập 
quán sản xuất của bà con còn chậm. Kinh 
nghiệm trong làm ăn kinh tế không nhiều, 
thiếu tính toán, tích luỹ… Một bộ phận còn 
mang tâm lý ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà 
nước...Toàn xã có 869 hộ, 3.584 nhân 
khẩu, thì có đến 286 hộ nghèo (32,9%), 
183 hộ cận nghèo (21%). 

Hôm chúng tôi đến, nhà ông B’Rông 
Xam ở thôn 1 đang chuẩn bị lễ “bắt rể”. 
Căn nhà xây rộng thênh ngay sát mặt 
đường ồn ào tiếng nói cười, vì có đến hơn 
chục người đang túm tụm gói bánh tét để 
mang đến nhà trai “bắt rể”. Được biết, nhà 
ông gói khoảng 50kg gạo nếp, tổng tiền 
cưới hết khoảng 60 - 65 triệu đồng, chưa 
kể rượu cần, bia… Tất nhiên, không phải 
gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế để 
“bắt rể” với số tiền lớn như vậy. Có những 
gia đình vẫn tiến hành “bắt rể”, nhưng 
được nhà trai cho nợ, sau này nếu làm ăn 
được thì trả sau… Chính nhà ông B’Rông 
Xam cũng có một con trai đã về bên nhà 
vợ, nhưng gia đình ông không đòi hỏi gì, 
chưa nhận lại gì cả, bởi nhà gái chưa có 
điều kiện. 

Ông B’Rông Xam trước làm công tác 
ở xã hơn 20 năm, sau khi làm xã đội, ông 
có hơn 15 năm làm công tác chữ thập đỏ 
và hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ xã. 
Nhà có điều kiện kinh tế khá, bởi ông chịu 
khó, lam lũ làm việc. Mỗi năm, từ 2ha cao 
su, 3 ha điều, nhận khoán bảo vệ 40 mẫu 
rừng, rồi làm nương, chăn nuôi, gia đình 
ông thu được khoảng 100 triệu đồng sau 
khi trừ mọi chi phí. Vào mùa thu hoạch, 
gia đình ông phải thuê người làm, ngày 
cao điểm thuê khoảng chục người, nam 
giới làm những việc nặng hơn thì trả công 

200.000 đồng/ngày, còn phụ nữ 150.000 
đồng/ngày. Những người làm chủ yếu là 
bà con, anh em. Ông cho biết, mỗi thôn 
còn khoảng chục người nghèo, nguyên 
nhân chủ yếu do không có đất, ốm yếu, 
chồng mất không có con cái nuôi…Tôi 
đùa có phải ông thuộc hộ giàu nhất xã 
không, khi 2 năm mà “bắt rể” cho 2 cô con 
gái đã hết hơn 100 triệu đồng, lại vừa 
“bắt” chiếc xe máy giá 45 triệu, ông 
B’Rông Xam cười cười, “xã mình cũng 
vậy vậy, không có ai giàu nhất hết, chủ 
yếu những người chịu khó làm ăn, học 
hỏi...”. 

Nhà ông Sim Bốn cũng nằm ngay 
sát mặt đường nhựa ở thôn 1, với căn 
nhà ngói khang trang, nhưng xây ngay 
bên cạnh là ngôi nhà sàn truyền thống. 
Nhà có 4 con trai đã theo vợ trong khi 4 cô 
con gái cũng đã “bắt rể” về ở cùng. Năm 
2016 rồi, trúng mùa điều được 60 triệu 
đồng, ông Sim Bốn làm lại căn nhà đã xây 
từ năm 1978. Ông cũng chia cho 4 cô con 
gái 4 mảnh đất ở xung quanh, và những 
vườn điều, cao su, mảnh rừng nhận 
khoán bảo vệ để sinh cơ lập nghiệp. Thu 
nhập từ điều, cao su, ruộng nương, chăn 
nuôi trâu, bò, dê, lợn, gà, nhận khoán bảo 
vệ rừng… cũng “sống được”, khoảng 60 
triệu đồng/năm. Ông Sim Bốn nhớ lại: 
“Ngày chưa có cao su (trước năm 2002), 
bà con khó khăn lắm. Bây giờ, cao su 
năng suất không bao nhiêu, giá thấp, 
nhưng đủ ăn lai rai”. Cái ngày chưa có 
cao su, chưa có điều, chưa biết chăn nuôi 
ấy, bà con kéo từng sợi mây, chặt từng 
gốc măng, đường không có mà đi, chỉ đi 
bộ. Bây giờ, mỗi hộ 2 - 3 cái xe máy, 
đường trải nhựa phẳng lỳ… Hỏi bà con có 
kiến nghị gì không, ông Sim Bốn nói, “bà 
con nhờ Nhà nước hỗ trợ giá cả ổn định 
thôi, nhất là cao su. Giá giờ thấp quá, 
nhưng phải chịu thôi chứ không chê trách 
gì”. 

Chia tay La Dạ, chợt thấy bớt những 
xa xăm, mịt mờ, dẫu cho vụ đánh tráo 
nông cụ vẫn chưa khép lại… 

Nguyễn Tri Thức // 
http://laodong.com.vn.-2017  

(ngày 02 tháng 4) 
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HỖ TRỢ TÀU CÁ BÌNH THUẬN BỊ TÀU VẬN TẢI 
ĐÂM CHÌM TRÊN BIỂN  

hiều 28/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận có công văn hỏa tốc 
về việc hỗ trợ tàu cá BTh 99619 

TS của huyện Tuy Phong bị tàu vận tải 
đâm chìm trên biển. 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ 
trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng vụ 
Hàng hải Bình Thuận, Thường trực Ban 
Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, Ủy ban 
Nhân dân huyện Tuy Phong làm việc với 
lao động trên tàu BTh 99619 TS để kiểm 
tra, xác minh và hướng dẫn chủ tàu làm 
thủ tục kháng nghị hàng hải để làm cơ 
sở giải quyết, bồi thường thiệt hại vụ tai 
nạn theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận 
chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy 

Phong huy động các tàu thuyền của địa 
phương hỗ trợ chủ tàu cá BTh 99619 TS 
trục vớt và kéo tàu bị nạn vào bờ để sửa 
chữa. 

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 26/4, 
tàu cá BTh 99619 TS, công suất 380 
CV, với 6 lao động do ông Ngô Tấn 
Hưng (sinh năm 1976, trú tại xã Chí 
Công, huyện Tuy Phong) làm thuyền 
trưởng, khi đang hành nghề cách mũi 
Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 35 hải 
lý về hướng Nam Đông Nam đã bị một 
tàu hàng chở container (chưa rõ tên, 
quốc tịch) đâm chìm. 

Toàn bộ lao động trên tàu BTh 
99619 TS đã được các tàu, thuyền hoạt 
động gần đó cứu vớt và đưa vào huyện 
Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu an toàn./. 

Nguyễn Thanh // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2017  

(ngày 28 tháng 4) 
__________________________________ 

HẬU DỰ ÁN CẢNG KÊ GÀ:  

TKV PHẢI TẠM ỨNG TIỀN BỒI THƯỜNG 

rong văn bản kiến nghị của cách 
doanh nghiệp (DN) du lịch tại Kê 
Gà (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận), Bộ Công thương cho biết 
đã chỉ đạo Tập đoàn Than – khoáng 
sản Việt Nam (TKV) ứng trước một 
phần kinh phí để chi trả cho các DN 
liên quan. Theo đó, UBND tỉnh Bình 
Thuận được đề nghị phối hợp với TKV 
nhằm thống nhất với các doanh nghiệp 
phương án và kinh phí bồi thường, 
sớm chi trả cho các DN báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xe, xét, quyết định 
đối với những vướng mắc vượt thẩm 
quyền. 

Như Tuổi trẻ đã thông tin, có 9 dự 
án được UBND tỉnh Bình Thuận đưa 
vào danh sách đủ điều kiện bồi thường 
với tổng số tiền gần 86 tỉ đồng, gồm 
thiệt hại về tài sản, cây trồng, tiền 
lương, cải tạo mặt bằng, ngừng sản 
xuất, cơ hội đầu tư, lãi suất tiết kiệm… 
Tuy nhiên, do TKV chỉ chấp nhận bồi 
thường hơn 37,4 tỷ đồng với lý do “có 
đủ cơ sở pháp lý tương ứng với trị 
giá”, các DN du lịch bị thiệt hại tiếp tục 
gởi đơn kiến nghị Chính phủ chỉ đạo 
giải quyết thiệt hại. 

Nguyễn Nam / Tuổi trẻ.- 2017.- Số 
100 (ngày 18 tháng 4).- Tr. 7 

C 

T 
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ĐIỀU TRA VỤ 'ĐÁNH TRÁO' NÔNG CỤ CẤP PHÁT 
CHO NGƯỜI NGHÈO 

ơ quan CSĐT huyện Tánh Linh, 
tỉnh Bình Thuận đã triệu tập chủ 
cơ sở nông cụ Minh Thắng để 

điều tra, làm rõ sự vụ “đánh tráo” nông 
cụ cấp phát cho người nghèo.  

Ngày 6/4, Công an huyện Tánh 
Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết cơ quan 
điều tra đã triệu tập ông Hồ Minh Thắng, 
chủ cơ sở nông cụ Minh Thắng (ngụ 
thôn 2, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh) 
để điều tra làm rõ phản ánh, tố cáo của 
người dân về việc "đánh tráo" nông cụ 
cấp phát cho người nghèo trên địa bàn. 

Ông Thắng là người cung cấp nông 
cụ cho các hộ nghèo, dân tộc đồng bào 
thiểu số ở xã Đức Thuận, huyện Tánh 
Linh và xã La Dạ, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

 

Nhãn mác trên nông cụ được bóc, gỡ, một 
cách dễ dàng. 

Theo ông Hồ Minh Thắng, số máy 
móc giao cho người dân các xã Đức 
Thuận (huyện Tánh Linh), xã La Dạ 
(huyện Hàm Thuận Bắc) được ông mua 
lại từ doanh nghiệp T.S., có trụ sở tại xã 
Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận. 

Ông Thắng cho biết bản thân 
không am hiểu các dòng sản phẩm máy 
móc nông cụ. Thế nên, khi chủ cơ sở 
T.S. tư vấn các sản phẩm thuộc dòng 

“Honda loại II” có giá rẻ hơn nhưng chất 
lượng gần tương đương, ông Thắng chủ 
quan nhập hàng về, giao cho người dân. 

Theo chủ cửa hàng Minh Thắng, 
cơ sở T.S. không thừa nhận là nhà cung 
cấp hàng nông cụ cho ông. Ông cũng 
không có bất cứ giấy tờ nào để chứng 
minh việc mua hàng từ doanh nghiệp 
T.S.. 

Trước đó, theo đề án của chính 
phủ, hơn 400 hộ người đồng bào, người 
nghèo trong huyện Tánh Linh được hỗ 
trợ kinh phí mỗi hộ 5 triệu đồng để trang 
bị máy nông cụ, riêng xã Đức Thuận có 
70 hộ được hỗ trợ 350 triệu đồng. 

Tháng 11/2016, những hộ dân này 
đã được cấp phát máy nông cụ tùy theo 
nhu cầu đăng ký như máy bơm nước, 
máy xịt thuốc, máy cắt cỏ hiệu Honda, trị 
giá 5 triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên, sau 
khi nhận máy, người dân phát hiện các 
nông cụ không phải là hàng Nhật, mà 
hầu hết là hàng Trung Quốc. 

 

Máy móc Trung Quốc nhưng lại gán mác 
hàng Nhật Bản. 

Tương tự, xã La Dạ, huyện Hàm 
Thuận Bắc cũng có hơn 300 hộ nghèo, 
đồng bào thiểu số được phát miễn phí 
nông cụ, máy móc với số tiền gần 2 tỷ 
đồng. Nhưng khi nhận máy về, bà con 
phát hiện toàn là “hàng Trung, mác 
Nhật”. 

C 
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Điều đặc biệt là toàn bộ lô hàng 
cấp phát tại hai địa phương trên đều do 
ông Hồ Minh Thắng, chủ cơ sở nông cụ 
Minh Thắng “bao thầu” (cung cấp-PV). 

Trong khi đó, ông Huỳnh Trọng 
Nghĩa, đại diện công ty TNHH Honda 
Việt Nam Power Products cho biết các 
máy móc, nông cụ của hãng Honda sản 
xuất tại Thái Lan, nhập về Việt Nam đều 
có tem chống giả. Nhãn hiệu của hàng 
Honda chính hãng dán trên lốc máy 
không dễ gỡ ra. Giá của dòng sản phẩm 
này cũng cao hơn rất nhiều so với bảng 
báo giá mà cơ sở đưa ra. 

Sau khi nhận được phản ánh của 
người dân, UBND tỉnh Bình Thuận đã 
chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc 
điều tra. Xác minh bước đầu cho thấy 
đơn vị cung ứng lô nông cụ mắc các sai 

phạm như: Thực hiện cung cấp máy 
móc không đúng hợp đồng; có biểu hiện 
gian dối trong cung cấp hàng hóa; cung 
cấp máy móc nhái nhãn hiệu Honda... 

Liên quan đến sai phạm hỗ trợ theo 
Quyết định 755, Phó Thủ tướng thường 
trực Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo yêu 
cầu UBND tỉnh Bình Thuận khẩn trương 
xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Nếu 
có vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo 
quy định của pháp luật; báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ kết quả trước ngày 
1/5/2017. 

Trang Chi // 
http://www.nguoiduatin.vn.-2017  

(ngày 6 tháng 4) 

Cùng đưa tin: Người lao động.- 
2017.- Số 7518 (ngày 7 tháng 4).- Tr. 2 

__________________________________ 

CÂY TRÔM Ở GẦN BÃI THẢI XỈ VĨNH TÂN 
CHẾT HÀNG LOẠT 

ình trạng cây bị chết hàng loạt 
gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh 
tế của các hộ dân. 

Ngày 5-4, tin từ Sở NN&PTNT 
tỉnh Bình Thuận cho biết đã có kết quả 
kiểm tra bước đầu về vụ nhiều hecta 
cây trồng ở xã Vĩnh Tân (Tuy Phong) 
bỗng lụi tàn rồi chết dần. Sở cho biết 
dù đã có kết quả nhưng cần phải tiếp 
tục làm rõ thêm. 

Trước đó, ngày 13-3, Sở TN&MT 
chủ trì phối hợp với Chi cục Bảo vệ 
thực vật Bình Thuận cùng nhiều cơ 
quan liên quan tiến hành khảo sát thực 
tế hiện trạng gần bãi thải xỉ nơi các hộ 
dân có cây bị chết. Tại đây có năm hộ 
dân với 3,25 ha diện tích đất trồng 
trôm có hiện tượng cây bị chết. Đa số 
cây trôm (bảy năm tuổi) đều có hiện 
tượng trụi lá, khô cành. Một số cây còn 
lại tuy vẫn còn ra một ít lá non nhưng 
bộ rễ đã bị hư thối.  

Nguyên nhân cây trôm bị chết là 
do úng nước (bộ rễ của cây đã bị thối 
do úng nước lâu ngày và có mùi thối 
rất đặc trưng). Sở TN&MT cũng đã lấy 
nhiều mẫu nước và đất của các hộ dân 
sinh sống tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh 
Tân gần bãi thải xỉ để phân tích. Qua 
kết quả phân tích mẫu nước và mẫu 
đất cho thấy hàm lượng clorua trong 
nước vượt 1,2-1,8 lần và hàm lượng 
clorua trong đất nằm trong giới hạn 
cho phép, riêng hàm lượng tổng số 
muối tan trong đất chưa có kết quả. 

 Do tình trạng cây bị chết hàng 
loạt gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế 
của các hộ dân, Sở NN&PTNT kiến 
nghị với Sở TN&MT khảo sát làm rõ 
thêm nguyên nhân để có biện pháp 
khắc phục kịp thời.  

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 5 tháng 4) 

T 
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TRIỂN KHAI DÁN TEM NIÊM PHONG CÔNG TƠ 
TỔNG TRỤ BƠM XĂNG, DẦU 

hực hiện Đề án về “Tăng cường công 
tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực 
kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận”, các ban ngành chức năng của 
tỉnh đã triển khai dán tem niêm phong đồng 
hồ (công tơ) tổng trên các trụ bơm xăng, 
dầu tại các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên 
địa bàn tỉnh kể từ 1/4/2017 đến  ngày 
31/5/2017. 

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, sau 
khi hoàn tất việc dán tem niêm phong công 
tơ tổng tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu 
trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế sẽ thực hiện xử 
lý về thuế đối với những trường hợp có 
chênh lệch về sản lượng xăng dầu xuất bán 
ra so với chỉ số công tơ tổng và hợp đồng 

kinh tế hoặc có chênh lệch về giá bán xăng 
dầu so với thông báo của doanh nghiệp đầu 
mối.  

Ngoài ra, trường hợp phát hiện doanh 
nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu kê khai, 
nộp thuế không đầy đủ, không kịp thời hoặc 
có dấu hiệu gian lận thương mại, trốn thuế, 
cơ quan thuế sẽ có thông báo cho cơ quan 
chức năng để cùng phối hợp kiểm tra trực 
tiếp tại cơ sở kinh doanh xăng dầu và xử lý 
theo quy định của pháp luật.  

Ngọc Phúc // http://baophapluat.vn.-2017 
(ngày 15 tháng 4) 

__________________________________ 

CHỦ RỪNG “PHỚT LỜ” CHỦ TRƯƠNG CỦA TỈNH 
DẪN ĐẾN RỪNG TỰ NHIÊN BỊ PHÁ 

àng chục hecta cao su của một dự án 
tư nhân “mọc” trên đất rừng tự nhiên, 
kéo theo đó là hàng ngàn mét khối gỗ, 

củi bị khai thác trái phép xảy ra tại Tiểu khu 
279, thôn 3, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận 
Nam, đã gây bức xúc dư luận suốt thời gian 
dài. 

Tỉnh chỉ đạo tạm dừng, nhưng chủ 
rừng vẫn bất chấp 

Khu vực trồng cao su nói trên nằm trong 
“Đề án cải tạo rừng nghèo kiệt” vào năm 2009 
của tỉnh Bình Thuận. Theo đó, khu vực rừng 
khộp được UBND tỉnh Bình Thuận cho phép 
cải tạo để trồng cao su và cây lâm nghiệp 
theo Quyết định số 2681 ngày 18.9.2009 do 
ông Huỳnh Tấn Thành, nguyên Chủ tịch 
UBND tỉnh ký. Nội dung Đề án nêu, dù được 
phép cải tạo để trồng cây công nghiệp nhưng 
đơn vị chủ rừng (Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp 
Bình Thuận), chỉ được phép tác động khi đã 
thực hiện đầy đủ thủ tục và được cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo qui 
định. Đặc biệt, phải ưu tiên giải quyết nhu cầu 
lao động tại chỗ, đảm bảo quỹ đất cho sản 
xuất, ổn định về dân sinh, kinh tế, xã hội cho 

địa phương trước khi xem xét giải quyết cho 
các nhà đầu tư khác. 

 

Dự án Phước Sang xây dựng nhà kiên cố 
trái phép trên đất rừng tự nhiên.  

Tuy nhiên, 2 năm sau đó, nhằm thực 
hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ra văn bản số 4419 ngày 19.9.2011, 
do phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn 
Ngọc Hai ký (nay là Chủ tịch UBND tỉnh), yêu 
cầu tạm dừng triển khai thực hiện việc cải tạo 
rừng theo Quyết định 2681 nói trên, có nghĩa 
là không được phép trồng cây công nghiệp và 
lâm nghiệp nữa. Qua đó, UBND tỉnh cũng chỉ 

T 

H 
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đạo Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận 
tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý bảo 
vệ rừng tự nhiên theo đúng qui định pháp luật. 

Thế nhưng, phớt lờ chủ trương của Tỉnh 
ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 
15.10.2011, ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng 
giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình 
Thuận vẫn ký hợp đồng liên kết đầu tư với Cty 
Phước Sang (có địa chỉ ở Lô K, Khu Trung 
tâm thương mại Bắc Phan Thiết), để hợp tác 
sản xuất kinh doanh đầu tư trồng cây công 
nghiệp và khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên 
tại Tiểu khu 279 thuộc địa bàn thôn 3, xã Hàm 
Cần, huyện Hàm Thuận Nam - đây chính là 
khu vực nằm trong Đề án cải tạo rừng tự 
nhiên mà UBND tỉnh đã có chỉ đạo tạm dừng 
thực hiện trước đó. 

Phá rừng tự nhiên… 

Theo hợp đồng, Cty TNHH MTV Lâm 
Nghiệp Bình Thuận cho phép Cty Phước 
Sang được tiến hành trồng cây công nghiệp 
(cây cao su) trên diện tích 74 ha đất rừng cải 
tạo, còn lại diện tích 44 ha thuộc khu vực 
rừng khoanh nuôi bảo vệ thì Cty Phước Sang 
phải có trách nhiệm quản lý bảo vệ, không 
được tác động, san ủi, khai thác (gỗ) để trồng 
cây cao su và cây ăn quả. 

Nội dung hợp đồng thể hiện, Cty TNHH 
MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận (bên A) khoán 
trắng cho Cty Phước Sang (bên B) thuê đất 
rừng 74 ha để trồng cây cao su trong thời hạn 
30 năm, miễn sao bên B có nghĩa vụ nộp tiền 
đầy đủ cho bên A với mức giá đưa ra lại rất… 
“bèo”. Cụ thể bao gồm: Khoản một, với mức 
giá 300 ngàn đồng/ha, tổng cộng 22,2 triệu 
đồng gọi là trả tiền “xây dựng hạ tầng” cho 
bên A bỏ ra ban đầu; khoản hai, với 30 triệu 
đồng/năm trong 7 năm, tổng cộng 210 triệu 
đồng gọi là hỗ trợ chi phí quản lý, công tác; và 
khoản ba, với 400 ngàn đồng/ha/năm gọi là 
chi hỗ trợ lợi nhuận trong 3 năm đầu, tổng 
cộng 88,8 triệu đồng.  

Tổng cộng 3 khoản, Cty Phước Sang 
thuê đất rừng của Cty TNHH MTV Lâm 
Nghiệp Bình Thuận “trọn gói” chỉ có 321 triệu 
đồng cho 74 ha, tức chưa đến 4,5 triệu 
đồng/ha trong thời hạn 30 năm. Trong khi đó, 
nếu so sánh với giá thuê đất rừng tại các tỉnh 
khu vực Tây nguyên để trồng cao su vào thời 
điểm đó thì mức cho thuê của Cty TNHH MTV 
Lâm Nghiệp Bình Thuận lại rẻ đến mức khó 
hiểu.  

Thế nên, sau khi ký hợp đồng, Cty 
Phước Sang không chỉ trồng cao su mà còn 

trồng cả cây ăn trái (cam, quýt) sai mục đích, 
bởi theo quy định đối với đối tượng 3 loại 
rừng chỉ cho phép trồng cây lâm nghiệp trên 
diện tích 74 ha đất rừng cải tạo, trong khi cây 
ăn trái thuộc vào nhóm cây nông nghiệp. 
Ngoài ra, Cty Phước Sang còn san ủi, xâm 
lấn, khai thác gỗ trái phép vào luôn cả khu 
vực 44 ha rừng tự nhiên khoanh nuôi bảo vệ 
đã được chủ rừng lập thủ tục giao bổ sung 
(?). 

Những ngày cuối tháng 3.2017, một số 
người dân địa phương vì bức xúc việc ngang 
nhiên phá rừng tự nhiên, họ đã tình nguyện 
dẫn chúng tôi vào sâu bên trong khu vực 44 
ha rừng khoanh nuôi bảo vệ này để mục sở 
thị cây cao su, cây ăn trái đang lấn chiếm diện 
tích khoanh nuôi. Điều này đồng nghĩa với 
việc hàng ngàn mét khối gỗ, củi bị người ta 
khai thác trái phép để lấy đất rừng trồng cây 
công nghiệp. Tại hiện trường cho thấy, trên 
diện tích cây cao su trồng được 4-5 năm tuổi 
vẫn còn sót lại những gốc cây gỗ lớn, đường 
kính bằng cả vòng tay người ôm. Thậm chí, 
ngay trên khu vực này, người ta còn xây dựng 
trái phép nhà ăn ở, sinh hoạt mà suốt nhiều 
năm liền, Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp gần 
như “ngó lơ”.  

Trả lời xung quanh vụ việc này, ông Bùi 
Trung Thành, Phó Chánh thanh tra tỉnh Bình 
Thuận, phụ trách mảng kinh tế cho rằng: 
“Theo đơn tố cáo của người dân địa phương, 
vừa qua được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Thanh tra tỉnh cũng đã thành lập đoàn đi xác 
minh kiểm tra tại khu vực dự án Phước Sang 
liên kết với chủ rừng là Cty TNHH MTV Lâm 
Nghiệp Bình Thuận để làm rõ. Trước mắt, xác 
định khu vực của dự án Phước Sang đang 
trồng cây cao su, cam, quýt là nằm trong Đề 
án cải tạo rừng nghèo kiệt mà Tỉnh ủy, Ủy ban 
tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng trước đó. Hai là, khu 
vực rừng khoanh nuôi bảo vệ sau khi kiểm tra 
thực địa hiện chỉ còn lại khoảng 22-23 ha. 
Còn việc có mua bán sang nhượng trái phép 
đất rừng giữa dự án Phước Sang với một số 
người dân bên ngoài địa phương để trồng 
cam, quýt hay không thì chỉ có cơ quan điều 
tra mới làm được.  

Thanh tra tỉnh cũng đã có văn bản báo 
cáo và đề xuất biện pháp xử lý. UBND tỉnh 
đang xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ tỉnh ủy 
và vụ việc này hiện được giao cho Ban Nội 
chính tham gia xử lý”. 

Phùng Bắc - Nhật Vy // 
http://laodong.com.vn/.- 2017  

(ngày 01 tháng 4)  
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DÙNG ĐÈN COMPACT TIẾT KIỆM 50% CHI PHÍ 
ĐIỆN TRONG CHĂM SÓC THANH LONG 

iệc thay thế bóng compact chong 
đèn cho thanh long trái vụ tại Bình 
Thuận, Long An, Tiền Giang đã tiết 

kiệm 330 tỷ đồng. 

Sáng 12/4, tại thành phố Phan Thiết 
tỉnh Bình Thuận, Tổng Công ty Điện lực 
miền Nam (EVNSPC) tổng kết chương 
trình hỗ trợ nông dân trồng thanh long 
thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn 
compact. 

 

Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, chương 
trình tiết kiệm 330 tỷ đồng chi phí tiền điện cho 
người trồng thanh long  

Chương trình đã hỗ trợ trên 2 triệu 
bóng đèn compact cho trên 2.300 hộ nông 
dân trồng thanh long tại 3 tỉnh có diện tích 
thanh long lớn nhất cả nước là Bình 
Thuận, Long An, Tiền Giang. So với chi 
phí sử dụng bóng đèn sợi đốt, việc thay 
thế bóng compact chong đèn cho thanh 

long trái vụ tại các địa phương nói trên đã 
tiết kiệm 330 tỷ đồng.  

Thanh long là mặt hàng nông sản có 
kim ngạch xuất khẩu đạt gần 90 triệu USD 
mỗi năm, góp phần xoá đói, giảm nghèo 
và làm giàu cho hàng nghìn hộ nông dân. 

 

Chương trình góp phần giảm chi phí đầu tư 
của ngành điện, bảo vệ môi trường và nâng 
cao ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân  

Ông Nguyễn Văn Bến, chủ trang trại 
thanh long tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết: Khi 
dùng đèn sợi đốt thì tốn 20 kWh điện, còn 
sử dụng bóng đèn compact chỉ tốn bằng 1 
nửa./.  

Huy Sơn // http://vov.vn.- 2017 
(ngày 12 tháng 4) 

__________________________________ 

THAY BÓNG ĐÈN THẮP SÁNG CHO THANH LONG: 
SAI TRĨU QUẢ MÙA TRÁI VỤ 

ội Nông dân tỉnh Bình Thuận đã 
phối hợp với các Viện, Trung tâm 
nghiên cứu cùng với Tổng công ty 

Điện lực Miền Nam, đơn vị sản xuất bóng 
đèn, sản xuất ra bóng đèn compact thay 

thế bóng sợi đốt (bóng tròn) thắp sáng 
ban đêm để thanh long ra hoa trái vụ vừa 
có chất lượng, tiết kiệm điện năng, giúp 
người trồng thanh long làm giàu. 

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

V 

H 
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Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận đã chủ động 
tham gia nghiên cứu và ký kết với các đơn vị 
hỗ trợ nông dân trồng thanh long chuyển từ 
đèn sợi đốt sang đèn compact. Ảnh: Hứa 
Phương 

Chong đèn cho hoa trái vụ 

Trao đổi với NTNN, ông Phan Tấn 
Khế, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình 
Thuận cho biết cây thanh long đang phát 
triển mạnh, hiện tỉnh có khoảng 30.000ha, 
với sản lượng 500.000 tấn trái/năm. Trong 
đó có khoảng 70% diện tích thanh long, 
được người dân chong đèn để ra hoa trái 
vụ. 

Khoảng chục năm qua, nông dân bắt 
đầu áp dụng phương pháp chong đèn 
nhưng chủ yếu là sử dụng bóng sợi đốt 
loại 60 – 75W để chong nên tốn nhiều 
điện năng, khiến chi phí sản xuất tăng, 
người dân có lãi nhưng ít, thậm chí lỗ nếu 
giá xuống dưới 10.000đ/kg. 

Trước tình hình đó. Hội Nông dân 
phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát 
triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận cùng 
Công ty bóng đèn Rạng Đông nghiên cứu 
thử nghiệm loại bóng đèn compact 20W 
ánh sáng vàng để thay thế. 

“Lúc đầu thử nghiệm mình chọn 10 
hộ, mỗi hộ 50 bóng để làm xem tỷ lệ ra 
hoa như thế nào, chất lượng trái ra sao và 
tiết kiệm được bao nhiêu điện so với dùng 
bóng sợi đốt thông thường. Sau khi có kết 
quả thử nghiệm thì Hội cùng các đơn vị 
trên phối hợp mở hội thảo khoa học gồm 
nhiều nhà khoa học thuộc Viện Nghiên 
cứu nhiệt đới, Trung tâm Nghiên cứu cây 
ăn quả miền Nam... tham dự. Từ đánh giá 
của nhà khoa học và kết quả thử nghiệm 

thực tế, Hội Nông dân mới bắt đầu vận 
động các hộ trồng thanh long nếu có điều 
kiện thì chuyển sang chong đèn compact 
để tiết kiệm điện, giảm chi phí sản xuất”, 
ông Khế nói. 

Dù thực tế người trồng thanh long 
dùng bóng đèn compact mang lại hiệu 
quả tốt, tiết kiệm chi phí nhưng giá thành 
đầu tư ban đầu khá lớn nên việc nhân 
rộng còn gặp khó khăn. 

Năm 2014, Hội Nông dân tỉnh Bình 
Thuận đã ký kết chương trình phối hợp về 
việc triển khai đổi 2 triệu bóng đèn sợi đốt 
bằng đèn compact tiết kiệm điện để chong 
thanh long với Công ty Điện lực Bình 
Thuận, thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Nam. 

 

Nhờ dùng đèn conpact mà người trồng thanh 
long tiết kiệm được một nửa tiền điện so với 
đèn sợi đốt. Ảnh: Hứa Phương 

Nhờ chương trình này nên những hộ 
trồng thanh long có nhu cầu chuyển đổi 
bóng đèn sợi đốt sang đèn compact sẽ 
được hội tư vấn và Điện lực Bình Thuận 
mua lại bóng tròn với giá 5.000đ/chiếc và 
hỗ trợ giá đối với bóng compact khi lắp. 

“Nhờ cách làm đó nên đến nay có 
khoảng 70% diện tích trồng thanh long 
trong tỉnh Bình Thuận chuyển từ bóng đèn 
sợi đốt sang bóng đèn tiết kiệm điện. Việc 
chuyển đổi này không đơn thuần là giảm 
chi phí sản xuất thanh long mà còn góp 
phần tiết kiệm điện, hưởng ứng chương 
trình mục tiêu quốc gia tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi trường”, ông Khế cho 
biết thêm. 
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Cũng theo ông Khế, việc chong đèn 
compact sẽ tiết kiệm được 1/2 tiền điện so 
với đèn sợi đốt mà chất lượng thanh long 
ra hoa như nhau. Nếu sử dụng bóng sợi 
đốt để chong thì thanh long ra hoa đồng 
loạt, nông dân phải mất công lặt bỏ bớt, 
hơn nữa ở những đốt cây thanh long đã 
ra hoa thì vụ sau không ra nữa. Còn khi 
chong bằng đèn compact thì hoa ra ít hơn 
mà nông dân không mất công lặt bỏ hoa. 

 Cây chủ lực 

Ông Bùi Ngọc Lê, chủ cơ sở thanh 
long Lê Huân ở huyện Hàm Thuận Nam 
cho biết gia đình hiện có 7ha thanh long, 
cho thu nhập chính từ Thanh Long trái vụ, 
tức là phải chong đèn để thanh long ra 
hoa. 

“Hiện nay gia đình tôi đã thay thế 
được 6.500 bóng, số bóng cũ được điện 
lực Bình Thuận mua lại, nhờ vậy mà mình 
có thêm vốn để tái đầu tư. Sau khi chuyển 
đổi từ bóng sợi đốt qua bóng compact thì 
số điện chỉ còn một nửa so với trước. Hơn 
nữa tỷ lệ hư hỏng của bóng compact so 
với bóng đèn sợi đốt thấp hơn”, ông Lê 
nói. 

Cũng theo ông Lê, nhờ tiết kiệm 
được chi phí sản xuất, mà cụ thể ở đây là 
tiền điện, nên mỗi vụ thanh long trái vụ 
ông có thêm thu nhập. 

Còn ông Trần Đình Tân, huyện Hàm 
Thuận Bắc, nhờ tư vấn của Hội Nông dân 
mà ông tham gia chương trình và được 
mua bóng compact với giá rẻ hơn thị 
trường. Với 1.200 trụ thanh long, trước 
đây dùng bóng sợi đốt thì ông phải trả 10 
triệu đồng tiền điện mỗi vụ (tức khoảng 20 
đêm thắp sáng) nhưng khi chuyển qua 
compact thì tiền điện chỉ còn một nửa. 

“Thấy tôi làm có hiệu quả, sau đó 
những hộ khác đến tìm hiểu và tôi giới 
thiệu là chương trình của Hội nên họ tìm 
hiểu và tham gia. Đến nay đa số người 
trồng thanh long ở địa phương tôi đã và 
đang chuyển sang dùng bóng compact. 
Những hộ nào khó khăn chưa chuyển 
được hết thì họ cũng áp dụng theo tỷ lệ 
7/3 (tức 70% diện tích chong đèn compact 
và 30% chong đèn sợi đốt) hoặc 5/5 chứ 
không dùng hoàn toàn bóng sợi đốt nữa vì 
chi phí cao”, ông Tân nói. 

Ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá cao 
chương trình phối hợp của Hội Nông dân và 
cho biết những năm gần đây, đời sống của 
người trồng thanh long được nâng lên rõ 
rệt. Thanh Long không chỉ là cây trồng xóa 
đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông 
thôn mới, mà còn giúp nông dân Bình 
Thuận làm giàu. 

Hứa Phương // http://danviet.vn.- 2017 
(ngày 14 tháng 4) 

__________________________________ 

NGƯỜI TRỒNG NHO BÌNH THUẬN PHẤN KHỞI 
VÌ ĐƯỢC MÙA, ĐƯỢC GIÁ 

hiều vườn nho ở huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận đang thu 
hoạch vụ nho chính. Năm nay 

người trồng nho ở đây rất phấn khởi bởi 
nho được mùa, được giá.  
Hiện giá nho đỏ tại vườn có giá dao động 
từ 25.000-30.000 đồng/kg, nho xanh có 
giá từ 40.000-50.000 đồng/kg. Bình quân 
năng suất đạt khoảng 2 tấn/sào nên người 
trồng nho thu lợi cao, ước tính mỗi sào 
nho, nông dân lãi khoảng 20-25 triệu 
đồng.  

Ông Võ Văn Sáu, chủ vườn nho Như Hiền 
ở xóm 1, xã Phước Thể là người có thâm 
niên trồng nho hơn 15 năm cho biết, từ 
sau tết đến nay, nắng nhiều nên nho cho 
trái đẹp, đều và giá cả ổn định. 

Với giá bán 30.000 đồng/kg, sau khi 
trừ chi phí, với diện tích 1ha đất trồng cả 
nho đỏ và nho xanh gia đình đã thu lãi vài 
chục triệu đồng và tiếp tục đầu tư vào 
vườn nho để tháng 7 có thể thu hoạch vụ 
tiếp theo. 

N 
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Ngoài trồng nho bán trái tươi, hiện 
gia đình ông Sáu chế biến các sản phẩm 
từ nho như rượu nho, mật nho và mở 
vườn để phục vụ du khách tham quan, du 
lịch tìm hiểu về mô hình trồng nho. 

Nho ở Tuy Phong được trồng theo 
lối mắc giàn trên cao, khoảng 2m. Nho có 
hai loại, nho đỏ và nho xanh. Nho đỏ có 
dạng hình cầu, khi chín vỏ có màu đỏ 
thẫm. Nho xanh có vỏ dày hơn nho đỏ, khi 
chín quả ngả sang xanh vàng. Vườn nho 
thường được vệ sinh sạch sẽ. 

Theo một số thương lái, nho Tuy 
Phong không chỉ cung cấp cho thị trường 
trong tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh 
như Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí 
Minh… 

Ông Nguyễn Minh Diệp, người trồng 
nho ở xóm 1, xã Phước Thể cho biết trồng 
nho không khó nhưng rất tốn công chăm 
sóc. 

Để trồng và chăm sóc tốt vườn nho, 
người nông dân phải săn sóc thường 
xuyên suốt ba, bốn tháng dưới cái nắng 
gay gắt. Nho chỉ ngon ngọt, trái chín căng 
mọng khi đã hút trọn cái nắng, gió của xứ 
này. 

Với giống nho đỏ, mỗi năm cho thu 
hoạch ba vụ. Nếu đủ nắng, thời tiết thích 
hợp, sau khoảng bốn tháng thì nho cho 
trái. Nho xanh mỗi năm cho thu hoạch hai 
vụ, mỗi vụ cách nhau năm tháng. 

Đối với những vườn đầu tư mới, tính 
cả giống cây con và chi phí chăm sóc, 
bình quân mỗi vụ tốn khoảng 25 triệu 

đồng/sào. Mỗi cây nho sẽ cho thu hoạch 
từ 5 đến 7 năm, sau đó thay giống mới lại 
ban đầu. Riêng với những vườn cũ thì mỗi 
vụ chi phí chăm sóc khoảng 10 triệu 
đồng/sào. 

Theo kinh nghiệm của người trồng 
nho nơi đây, mỗi năm nho sẽ cho 2 mùa 
trái ngọt còn gọi là mùa nho thuận từ 
tháng giêng đến tháng 7 âm lịch hằng 
năm và 1 mùa nho nghịch, thường rơi vào 
mùa mưa. 

Mùa nho thuận luôn cho năng suất 
cao, người dân thu lãi còn mùa nho 
nghịch thường hòa vốn, thậm chí lỗ bởi 
sản lượng giảm mạnh, trái hư hao nhiều.  
Huyện Tuy Phong (Bình Thuận) có thời 
tiết nắng nóng quanh năm, ít mưa, nhiệt 
độ luôn ở mức cao so với các nơi khác. 
Chính với đặc điểm thời tiết như vậy, Tuy 
Phong là địa phương duy nhất trong tỉnh 
có điều kiện thích hợp để cây nho phát 
triển. 

Nho trồng trên đất Tuy Phong với 
đặc điểm thời tiết khô và nắng cho ra 
những chùm nho mọng nước, có vị ngọt 
nhẹ và từ lâu đã trở thành đặc sản nổi 
tiếng của vùng đất này. 

Cây nho đã trở thành cây trồng lâu 
năm của người nông dân nơi đây. Hiện 
toàn huyện có khoảng 80 ha cây nho, tập 
trung nhiều tại các xã Phước Thể, Phú 
Lạc, Vĩnh Hảo./.  

Hồng Hiếu // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2017  

(ngày 7 tháng 4) 

__________________________________ 

HỖ TRỢ NÔNG DÂN TRỒNG THANH LONG DÙNG 
ĐÈN TIẾT KIỆM ĐIỆN 

au 3 năm triển khai, chương trình 
hỗ trợ nông dân trồng thanh long 
thuộc 3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang 

và Long An thay đèn sợi đốt bằng đèn 
compact tiết kiệm điện của Tổng Công ty 
Điện lực miền Nam (EVN SPC) được 
đánh giá đem lại hiệu quả kinh tế cho 

người dân, giảm vốn đầu tư công trình 
điện đối với ngành điện. 

Chương trình ra đời từ thực tế 

Mới đây, tại Bình Thuận, EVN SPC 
đã tổ chức Tổng kết chương trình hỗ trợ 
nông dân trồng thanh long thay đèn sợi 
đốt bằng đèn compact tiết kiệm điện giai 

S 
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đoạn 2014 – 2016 ở 3 tỉnh Bình Thuận, 
Tiền Giang và Long An. 

 

Nhân viên điện lực kéo dây vào vườn thanh 
long cho hộ trồng thanh long ở Bình Thuận. 
Ảnh: H.P 

Cây thanh long đã và đang là cây 
giúp xóa đói, giảm nghèo và tiến tới làm 
giàu cho nhiều hộ nông dân ở các tỉnh 
Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, đồng 
thời đang tiếp tục phát triển ở các tỉnh 
khác thuộc khu vực phía Nam. Việc chong 
đèn kích thích thanh long ra hoa trái vụ 
đem lại lợi nhuận cao so với chính vụ. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện 
chong đèn thanh long, EVN SPC đã xây 
dựng thêm nhiều đường dây và trạm biến 
áp 110kV, đồng thời mở rộng lưới điện 
22kV, nâng công suất các trạm biến áp 
phân phối nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ 
nhu cầu và thường xuyên bị quá tải vào 
mùa chong đèn. 

Việc triển khai chương trình hỗ trợ 
nông dân khu vực trồng thanh long thay 
thế đèn tròn sợi đốt bằng đèn compact tiết 
kiệm điện là một trong những hoạt động 
xuất phát từ nghiên cứu thực tế, nhằm 
tuyên truyền quảng bá về chủ trương của 
Chính phủ trong việc thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Theo số liệu khảo sát của các công 
ty điện lực thuộc EVN SPC, chỉ tính riêng 
tại 3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long 
An, các hộ nông dân đang sử dụng hơn 6 
triệu bóng tròn sợi đốt loại 60W để chiếu 
sáng kích thích cây thanh long ra hoa trái 
vụ. 

Theo EVN SPC, năm 2006 Trung 
tâm Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội 
tỉnh Bình Thuận (SEDEC) đã phối hợp 
Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước 
Rạng Đông thử nghiệm ứng dụng đèn 
compact 3U 20W, ánh sáng vàng thay thế 
đèn tròn dây tóc 60W và 75W. Kết quả 
thử nghiệm cho thấy bóng đèn compact 
20W hoàn toàn có thể thay thế bóng đèn 
sợi đốt (đèn tròn) loại 60 – 75W chong 
thanh long. 

Ông Nguyễn Đức Phước-Phó Tổng 
Giám đốc EVN SPC cho biết, hiệu quả 
của Chương trình mang lại rất cụ thể, 
công suất tiết kiệm điện toàn hệ thống 
đã đạt mức hơn 250MW, từ đó giảm áp 
lực cho ngành điện trong đầu tư nâng 
cấp hệ thống nguồn và lưới điện, tính ra 
khoảng hơn 5 tỷ đồng/năm; các hộ nông 
dân tiết kiệm được hơn 54,5 triệu 
kWh/năm, tương ứng tiết kiệm chi phí 
tiền điện hơn 82 tỷ đồng/năm. 

Ông Nguyễn Phước Đức -Phó Tổng 
Giám đốc EVN SPC cho biết, mặc dù các 
thử nghiệm khoa học đã có kết quả và 
thực nghiệm chứng minh hiệu quả kinh tế 
của việc sử dụng đèn compact thay thế 
đèn sợi đốt chiếu sáng cho thanh long và 
thực tế đèn compact đã được áp dụng ở 
khá nhiều nhà vườn, nhưng đèn sợi đốt 
vẫn còn được sử dụng nhiều, do giá đèn 
compact dùng  để chong thanh long còn 
cao nên cần có chương trình hỗ trợ nông 
dân chuyển đổi bóng đèn. 

Một việc làm, hai hiệu quả 

Để thực hiện chương trình, EVN 
SPC đã xây dựng quy trình phối hợp và 
chính sách hỗ trợ các đoàn thể tham gia 
quảng bá, đổi đèn tại 3 tỉnh Bình Thuận, 
Long An và Tiền Giang. 

Theo đó, ngành điện hỗ trợ quảng 
bá chương trình, hỗ trợ nhân công thay 
đèn, thu hồi đèn sợi đốt của nông dân… 
Nhà cung cấp giảm giá đèn 10% so với 
giá thị trường. Giá bán đèn compact triển 
khai trong chương trình theo 2 hình thức: 
Trả tiền ngay khi mua đèn với giá 29.280 
đồng/bóng đèn và trả chậm với giá 30.500 
đồng/bóng đèn. 
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Đã có hơn 2.300 hộ tham gia với 
hơn 2 triệu bóng compact được đổi. Trong 
đó, số lượng hộ tham gia nhiều nhất là ở 
Bình Thuận với hơn 1.500 hộ, tiếp đến là 
Tiền Giang có hơn 500 hộ và Long An có 
hơn 200 hộ tham gia. Tổng chi phí hỗ trợ 
chương trình là gần 17,6 tỷ đồng. 

Với hơn 2 triệu đèn đổi từ chương 
trình này tiết kiệm được hơn 54.000 MWh 
điện/năm, tương ứng hơn 82 tỷ 
đồng/năm. 

Đối với ngành điện, việc làm trên sẽ 
góp phần đảm bảo cung cấp điện cho các 
tỉnh; đồng thời tiết kiệm vốn đầu tư nguồn 
và lưới điện, tạo cơ hội để đầu tư các 
công trình cấp bách khác. 

Bên cạnh đó, chương trình còn giúp 
cắt giảm hơn 200.000 tấn CO2, góp phần 
bảo vệ môi trường. Ngoài ra, chương trình 
cũng giúp nâng cao nhận thức cộng đồng 
và xã hội trong việc tiết kiệm điện và sử 
dụng điện có hiệu quả.  

Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá, đây là 
chương trình mang lại hiệu quả thiết thực 
cho người trồng thanh long của tỉnh Bình 
Thuận nói riêng và Tiền Giang, Long An 
nói chung. Có thể gọi đây là “một việc làm, 
hai hiệu quả” vì chương trình không chỉ 
giúp người trồng thanh long tiết kiệm điện 
nâng cao thu nhập mà còn góp phần bảo 
vệ môi trường, giảm khí thải... 

“Tôi đề nghị Hội Nông dân các cấp 
của tỉnh Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh 
tuyên truyền để bà con thấy được hiểu 
quả của chương trình và tham gia. Vì hiện 
nay thanh long đang là cây trồng chủ lực 
của Bình Thuận và thanh long trái vụ đang 
mang lại hiệu quả cao cho người trồng” - 
ông Hải đề nghị.  

Hứa Phương // http://danviet.vn.- 2017 
(ngày 19 tháng 4) 

__________________________________ 

HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÔNG DÂN 
TRỒNG THANH LONG 

hương trình sau 3 năm triển khai 
được đánh giá ngoài hiệu quả tiết 
kiệm điện, góp phần cung ứng điện 

đủ và ổn định trên địa bàn trồng cây Thanh 
long. 

Bài 1: Ngày 12/4, tại Bình Thuận, 
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN 
SPC) sẽ tổ chức lễ Tổng kết Chương trình 
Hỗ trợ nông dân trồng Thanh long thay đèn 
sợi đốt bằng đèn compact tiết kiệm điện 
giai đoạn 2014 – 2016 ở 3 tỉnh là Bình 
Thuận, Tiền Giang và Long An .  

Chương trình sau 3 năm triển khai 
được đánh giá ngoài hiệu quả tiết kiệm 
điện, góp phần cung ứng điện đủ và ổn 
định trên địa bàn trồng cây Thanh long, còn 
đem lợi ích kinh tế do giảm vốn đầu tư 
công trình điện đối với ngành điện. 

*Xuất phát từ mục tiêu tiết kiệm 
điện 

Cây Thanh long đã và đang là cây 
giúp xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm 
giàu cho nhiều hộ nông dân ở các tỉnh Bình 
Thuận, Tiền Giang, Long An, đồng thời 
đang tiếp tục phát triển ở các tỉnh khác 
thuộc khu vực phía Nam. Việc chong đèn 
kích thích Thanh long ra hoa trái vụ đem lại 
lợi nhuận cao so với chính vụ. 

Nhờ có thương hiệu và việc sản xuất 
bảo đảm an toàn, trái Thanh long đã được 
xuất khẩu đến nhiều nước, vùng lãnh thổ 
trên thế giới, với doanh số hơn 86 triệu 
USD một năm vì vậy diện tích trồng Thanh 
long tăng trưởng hơn 15%/năm trong 
những năm gần đây. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện 
chong đèn Thanh long, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN), EVN SPC đã xây dựng 
thêm nhiều đường dây và trạm biến áp 
110kV, đồng thời mở rộng lưới điện 22 kV, 
nâng công suất các trạm biến áp phân phối 

C 
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nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ theo nhu cầu 
và thường xuyên bị quá tải vào mùa chong 
đèn. 

Do vậy, việc triển khai Chương trình 
hỗ trợ nông dân khu vực trồng Thanh long 
thay thế đèn tròn sợi đốt bằng đèn compact 
tiết kiệm điện là một trong những hoạt động 
nhằm tuyên truyền quảng bá về chủ trương 
của Chính phủ trong việc thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

Thông qua chương trình, ngoài việc 
vận động nông dân trồng thanh long hưởng 
ứng tham gia thực hiện tại đất canh tác của 
mình đồng thời qua đó mong muốn bà con 
tự thực hành việc sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm, hiệu quả góp phần bảo vệ môi 
trường. 

Theo số liệu khảo sát của các Công ty 
Điện lực thuộc EVN SPC, chỉ tính riêng tại 
3 tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An, 
các hộ nông dân đang sử dụng hơn 6 triệu 
bóng tròn sợi đốt loại 60W để chiếu sáng 
kích thích cây Thanh long ra hoa trái vụ.  

Với số lượng đèn này, nhu cầu công 
suất đỉnh khoảng 252 MW. Trong khi d iện 
tích trồng Thanh long vẫn tăng liên tục, 
bình quân thêm khoảng 2.000 ha/năm tại 
các tỉnh. Mặt khác, còn những khu vực 
khác có nhu cầu sử dụng điện chong 
Thanh long nhưng không thuộc quy hoạch 
của địa phương. 

EVN SPC cho biết, năm 2006 Trung 
tâm nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh 
Bình Thuận (SEDEC) đã phối hợp với 
Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước 
Rạng Đông thử nghiệm ứng dụng đèn 
Compact 3U 20W, ánh sáng vàng thay thế 
đèn tròn dây tóc 60W và 75W. 

Kết quả thử nghiệm cho thấy bóng 
đèn compact 20W hoàn toàn có thể thay 
thế bóng đèn sợi đốt (đèn tròn) loại 60 – 
75W chong Thanh long. Ngoài ra, các thử 
nghiệm đã được Trung tâm Nghiên cứu 
phát triển cây Thanh Long Bình Thuận thực 
hiện năm 2012 với loại đèn compact chống 
ẩm 20W do Công ty Bóng đèn Điện Quang 
sản xuất cũng cho kết quả như trên. 

Ngoài ra, “Đề án xây dựng mô hình 
sử dụng bóng đèn compact thay bóng đèn 
sợi đốt kích thích Thanh long ra hoa trái 

vụ”được áp dụng với bóng đèn 20W do 
Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước 
Rạng Đông sản xuất và Mô hình nghiên 
cứu của Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền 
Nam năm 2010 đối với đèn compact chống 
ẩm 20W của Công ty Bóng đèn Điện 
Quang sản xuất cũng cho kết quả tương tự. 

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng 
Giám đốc EVN SPC cho hay, mặc dù, các 
thử nghiệm khoa học đã có kết quả và thực 
nghiệm chứng minh hiệu quả kinh tế của 
việc sử dụng đèn compact thay thế đèn sợi 
đốt chiếu sáng cho Thanh long và thực tế 
đèn compact đã được áp dụng ở khá nhiều 
nhà vườn, nhưng đèn sợi đốt vẫn còn 
được sử dụng nhiều ở các vườn Thanh 
long. Nguyên do giá đèn compact dùng cho 
Thanh long còn cao. 

Lý giải về vấn đề này, ông Đức cho 
biết, đối với mỗi hộ nông dân, số bóng đèn 
phải sử dụng cho vườn Thanh long từ hàng 
trăm, tới vài ngàn bóng đèn. Với chi phí 
khoảng 40.000 đ/bóng Compact (giá đèn 
cuối năm 2013) thì bình quân mỗi hộ nông 
dân cũng phải đầu tư vài chục triệu đồng. 
Trong khi đó nếu sử dụng bóng đèn sợi đốt 
chỉ khoảng 5.000 – 7.000 đ/bóng (loại 60W) 
thì chi phí chỉ khoảng vài triệu đồng. 

Trong khi các giải pháp tuyên truyền 
nhân rộng mô hình sử dụng đèn compact 
cho Thanh long đạt hiệu quả chưa cao, vẫn 
chưa thuyết phục các hộ nông dân về hiệu 
quả của việc dùng đèn compact cho việc 
chong đèn Thanh long thì Nhà nước vẫn 
chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ thích 
hợp để khuyến khích các hộ sử dụng đèn 
sợi đốt chuyển đổi sang đèn compact cho 
Thanh long. 

Từ tình hình thực tế về sử dụng đèn 
sợi đốt ở khu vực trồng Thanh long kết hợp 
với tốc độ tăng trưởng diện tích trồng 
Thanh long như hiện nay, vấn đề đặt ra 
phải có giải pháp cấp bách để giảm số 
lượng đèn sợi đốt và thay thế bằng đèn tiết 
kiệm điện hiệu suất cao trong khu vực. 

Vì vậy việc xây dựng và triển khai 
Chương trình hỗ trợ nông dân trồng Thanh 
long thay đèn sợi đốt bằng đèn compact tiết 
kiệm điện là hết sức cần thiết trong giai 
đoạn này”, ông Đức nhấn mạnh. 

Mai Phương // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 12 tháng 4) 
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BỘ XÂY DỰNG CHO Ý KIẾN VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ 
DU LỊCH HÀM TIẾN – MŨI NÉ 

ộ Xây dựng vừa có ý kiến trả lời Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 
Thuận về việc xin ý kiến đối với dự 

án Trung tâm Dịch vụ du lịch Hàm Tiến - 
Mũi Né (TP.Phan Thiết) do Cty CP Tư vấn 
thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân là 
chủ đầu tư. 

Theo đó, Bộ Xây dựng góp ý về hồ 
sơ các dự án cần bổ sung một số văn bản 
pháp lý có liên quan để có cơ sở đánh giá 
sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển 
ngành và quy hoạch sử dụng đất theo quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị định 
số 118/2015/NĐ-CP. 

Theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 
Nghị định 100/2015/NĐ- CP của Chính 
phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, 
Chủ đầu tư phải dành một phần diện tích 
đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở 
xã hội. Cụ thể, hồ sơ dự án phải xác định 
vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất trong 
khu vực quy hoạch, hình thức đầu tư, tiến 
độ đầu tư của nội dung xây dựng nhà ở 
xã hội. 

Dự án phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường và trình cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường và Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ 
môi trường, đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi trường và kế 
hoạch bảo môi trường. Chủ đầu tư cần 
thực hiện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 
theo quy định của Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 

Chủ đầu tư cần lựa chọn đơn vị tư 
vấn lập dự án có đủ điều kiện năng lực 
hoạt động xây dựng theo quy định. Quá 
trình chuẩn bị và thực hiện dự án phải 
tuân thủ quy định Luật Xây dựng; Nghị 
định số 44/2015/NĐ- CP ngày 6/5/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 
dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định 
số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư 
số 18/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn 
một số nội dung về thẩm định, phê duyệt 
dự án và thiết kế dự, toán xây dựng công 
trình và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 

Tuyết Hạnh // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 2017 

(ngày 15 tháng 4) 

__________________________________ 

BÌNH THUẬN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CƠ 
SỞ HẠ TẦNG DU LỊCH 

ình Thuận sẽ ưu tiên đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng tại các khu du 
lịch trọng điểm, các điểm du lịch 

tiềm năng, nâng cấp, mở rộng các trục 
giao thông chính nối các khu du lịch... 

Mặc dù có nhiều tiềm năng và lợi thế 
trong thu hút đầu tư phát triển các ngành 

du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng 
lượng tái tạo..., nhưng đến nay Bình 
Thuận vẫn chưa phát huy được những 
tiềm năng và lợi thế đó.  

Đề cập vấn đề này, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã có 
cuộc trao đổi với phóng viên 

V. DU LỊCH –  LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ 

B 

B 
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BNEWS/TTXVN về những giải pháp đột 
phá nhằm thu hút đầu tư có hiệu quả 
trong thời gian tới.  

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc 
Hai. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

BNEWS: Xin ông cho biết tình hình 
thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian 
qua?  

Ông Nguyễn Ngọc Hai: Bình Thuận 
có tiềm năng, lợi thế để phát triển các 
ngành công nghiệp, chế biến nông - lâm - 
thủy sản, chế biến khoáng sản, sản xuất 
năng lượng tái tạo, phát triển du lịch.  

Trong 2 năm gần đây (2015 - 2016), 
tình hình thu hút đầu tư của tỉnh đã có 
nhiều khởi sắc. Cụ thể, đã có 107 dự án 
được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng 
ký 31.780 tỷ đồng và 79 dự án được cấp 
phép điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng 
thêm là 3.524 tỷ đồng.  

Đặc biệt, trong giai đoạn này tỉnh 
Bình Thuận đã thu hút được nhiều dự án 
lớn như: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
mở rộng (23.927 tỷ đồng); Bến cảng tổng 
hợp Vĩnh Tân (2.292 tỷ đồng); Nhà máy 
điện mặt trời Tuy Phong (1.454 tỷ đồng); 
Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (2.555 
tỷ đồng); Sân bay Phan Thiết, hạng mục 
hàng không dân dụng (1.495 tỷ đồng); 
Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ 
dưỡng Đồi Hòn Rơm (500 tỷ đồng)...  

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có đã có 
1.281 dự án đầu tư trong và ngoài nước 
với tổng vốn đầu tư trên 230.000 tỷ đồng, 
trong đó có 113 dự án là vốn đầu tư nước 
ngoài với tổng vốn đăng ký là 3,69 tỷ USD 

thuộc 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
thế giới.  

BNEWS: Với nhiều tiềm năng và lợi 
thế, vậy Bình Thuận ưu tiên thu hút đầu tư 
ở lĩnh vực nào, thưa ông? 

Ông Nguyễn Ngọc Hai: Đứng trước 
xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, cùng 
với nhu cầu phát triển mạnh mẽ về kinh 
tế, tỉnh Bình Thuận mong muốn thu hút 
thật nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước nhằm khai thác các nguồn lực sẵn 
có cũng như phát huy các tiềm năng và lợi 
thế của địa phương trên tất cả các lĩnh 
vực.  

Trong đó lĩnh vực du lịch, công 
nghiệp, năng lượng sạch và nông nghiệp 
công nghệ cao là những lĩnh vực ưu tiên 
phát triển bền vững của tỉnh.  

BNEWS: Là địa phương có thế 
mạnh về phát triển kinh tế biển, nhất là du 
lịch. Vậy tỉnh có giải pháp gì để thu hút 
đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực này?  

Ông Nguyễn Ngọc Hai: Để hấp dẫn 
du khách, Bình Thuận đã và đang tập 
trung đầu tư và khai thác tiềm năng để 
phát triển sản phẩm du lịch, nhất là các 
sản phẩm du khách yêu thích như: nghỉ 
dưỡng biển, thể thao biển, ẩm thực, văn 
hóa, chăm sóc sức khỏẻ, mua sắm và giải 
trí cao cấp.  

Ngoài một số địa điểm với không 
gian văn hóa độc đáo như: sân khấu nhạc 
nước; các loại hình du lịch thể thao biển; 
cung đường biển Hòa Thắng - Hòa Phú; 
các khu du lịch dã ngoại…, tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục mời gọi những dự án đầu 
tư du lịch với quy mô lớn, hiện đại và chất 
lượng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí 
của du khách trong nước và quốc tế.  

Bình Thuận sẽ ưu tiên đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng tại các khu du lịch 
trọng điểm, các điểm du lịch tiềm năng, 
nâng cấp, mở rộng các trục giao thông 
chính nối các khu du lịch; các trục đường 
ven biển, phát huy tốt hệ thống quốc lộ, 
đường sắt Bắc - Nam.  
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Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các công trình như: đường cao tốc 
Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo, sân 
bay Phan Thiết, nâng cấp Quốc lộ 28, 
Quốc lộ 55, Quốc lộ 55B.  

Cùng với đó, Bình Thuận tiếp tục 
đầu tư đa dạng hóa sản phẩm du lịch 
mang tính liên tỉnh, liên vùng; tăng cường 
thông tin xúc tiến du lịch thông qua các 
hội chợ, triển lãm du lịch quốc tế ở những 
thị trường truyền thống và tiềm năng.  

Bên cạnh đó, phát triển thị trường 
khách nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp đưa 
sản phẩm du lịch đến các thị trường mục 
tiêu; phát triển và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực phục vụ du lịch; tăng 
cường quản lý môi trường, đảm bảo an 
ninh an toàn cho du khách.  

BNEWS: Trong thời gian tới, Bình 
Thuận có giải pháp đột phá nào nhằm thu 
hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh?  

Ông Nguyễn Ngọc Hai: Tỉnh Bình 
Thuận đang thực hiện các chính sách ưu 
đãi cho các nhà đầu tư ở mức tối đa theo 
các quy định của Nhà nước. Ngoài ra, tỉnh 
đã xây dựng một số cơ chế, chính sách 
thu hút đầu tư đặc thù để hỗ trợ, thu hút 
đầu tư vào các cụm công nghiệp.  

Trong đó coi trọng việc hỗ trợ các 
nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự 
án; thường xuyên tổ chức đối thoại trực 
tiếp nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc cho các nhà 
đầu tư.  

Mục tiêu của tỉnh trong giai đoạn 
2016 - 2020 là huy động mọi nguồn lực, 
khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, 
thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền 
vững theo cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - 
nông nghiệp.  

Bên cạnh đó, tập trung hình thành 3 
Trung tâm lớn mang tầm quốc gia là 
Trung tâm Du lịch thể thao biển, Trung 
tâm năng lượng, Trung tâm chế biến sâu 
titan và Khu nông nghiệp công nghệ cao ở 
Bắc Bình.., tạo động lực thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Với quan điểm này, tỉnh đẩy mạnh rà 
soát quy hoạch, phân bổ nguồn vốn một 
cách hiệu quả để đầu tư các hạ tầng thiết 
yếu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, tạo môi trường thông thoáng để thu 
hút đầu tư.  

Chú trọng rà soát, chọn lọc danh 
mục dự án trọng điểm và có tính khả thi 
cao theo lĩnh vực, ngành nghề phù hợp 
với điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh 
các hoạt động xúc tiến đầu tư, xây dựng 
danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong giai 
đoạn 2016 - 2020; tuyên truyền quảng bá, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh 
nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh.  

Triển khai rà soát, bổ sung, xây 
dựng mới quy hoạch phát triển các ngành, 
địa phương để phù hợp với yêu cầu phát 
triển trong tình hình mới nhằm tạo điều 
kiện tối đa thu hút các doanh nghiệp, các 
thành phần kinh tế đầu tư, đẩy mạnh sản 
xuất, nhất là lĩnh vực chế biến, thúc đẩy 
xuất khẩu, phát triển thị trường trong 
nước.  

Bên cạnh đó, tích cực vận động, thu 
hút đầu tư theo phương thức PPP, BOT, 
BOO, BT, huy động vốn của các thành 
phần kinh tế đề đầu tư hạ tầng các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, thủy lợi, 
giao thông, điện, chợ, trường học, bệnh 
viện; đồng thời tập trung tháo gỡ, giải 
quyết kịp thời những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình đầu tư của các dự án.  

Tỉnh cũng tiếp tục rà soát, sửa đổi, 
bổ sung những quy định liên quan đến 
môi trường đầu tư, đăng ký kinh doanh, 
tiếp cận đất đai, vốn, các thủ tục cấp phép 
xây dựng, thuế…, góp phần tiết kiệm thời 
gian, chi phí cũng như tạo điều kiện thuận 
lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 
phát triển sản xuất kinh doanh.  

Chú trọng thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính một cửa liên thông trên nhiều 
lĩnh vực và tạo sự thông thoáng trong thủ 
tục kêu gọi các nhà đầu tư.  

Thành Trung // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 16 tháng 4) 
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ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH 
BIỂN ĐẢO 

âng cao chất lượng sản phẩm, 
mạnh dạn xây dựng nhiều loại hình 
du lịch mới gắn với biển đảo, 

những tháng đầu năm nay vừa qua, lượng 
khách du lịch đến Bình Thuận, đặc biệt là 
khách du lịch quốc tế tăng mạnh. 

 

Khách quốc tế đón Tết cổ truyền Đinh Dậu tại 
Bình Thuận. (Nguồn: dulichbinhthuan.com) 

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận, trong 3 tháng đầu 
năm nay, ngành du lịch đã đón hơn 1,2 
triệu lượt khách, tăng gần 10% so với 
cùng kỳ năm trước. 

Du khách quốc tế tiếp tục chọn Bình 
Thuận là điểm đến an toàn, thân thiện và 
chất lượng. Gần 157.000 lượt khách từ 
các nước Nga, Đức, Trung Quốc, Pháp… 
đến với Bình Thuận, tăng 20% so với 
cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu từ du 
lịch đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng 20% so 
với cùng kỳ năm 2016. 

Cùng với việc rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung và xây dựng quy hoạch phát triển du 
lịch, Bình Thuận chú trọng phát triển sản 
phẩm du lịch. 

Đầu năm nay, Bình Thuận đã có 
thêm các sản phẩm du lịch mới như 
Chương trình trình diễn nhạc nước Huyền 
thoại làng chài, Công viên tượng cát Phan 
Thiết… 

Cùng với kết nối các điểm du lịch 
của địa phương, Bình Thuận còn chủ 
động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh 
trong khu vực như chương trình liên kết 
tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí 
Minh-Lâm Đồng-Bình Thuận, liên kết với 
các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Đông 
Nam Bộ… 

Bên cạnh đó, công tác thu hút, triển 
khai dự án đầu tư vào du lịch được tỉnh 
quan tâm. 

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 400 dự án 
du lịch, dịch vụ du lịch được chấp thuận 
đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đầu 
tư hơn 52.000 tỷ đồng, trong đó có 212 dự 
án đi vào hoạt động. 

Ngoài tuyến du lịch nổi tiếng Hàm 
Tiến-Mũi Né, từ đầu năm nay, tuyến du 
lịch phía Nam như Hàm Tân, La Gi, Hàm 
Thuận Nam… đã có nhiều khởi sắc và trở 
nên sôi động. 

Nhiều dự án du lịch với loại hình du 
lịch dã ngoại, khám phá, trải nghiệm ở 
tuyến phía Nam đi vào hoạt động đã thu 
hút rất du khách, nhất là giới trẻ. 

Để hoàn thành mục tiêu đến cuối 
năm nay đón 5 triệu lượt khách, doanh thu 
từ du lịch đạt 10.800 tỷ đồng, Bình Thuận 
đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp 
đồng bộ đảm bảo môi trường du lịch an 
toàn cho du khách. 

Theo đó, ngành du lịch tăng cường 
công tác tuyên truyền nâng cao nhận 
thức, hành động của các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ du lịch; xây dựng văn hóa 
ứng xử lành mạnh, thân thiện của người 
dân và du khách trong hoạt động du lịch, 
bảo vệ môi trường. 

Tỉnh tiếp tục xây dựng, nâng cao 
chất lượng các sản phẩm du lịch, tour 
tuyến du lịch; trong đó, tỉnh ưu tiên phát 
triển các sản phẩm du lịch biển đảo, 
hướng đến xây dựng Bình Thuận trở 

N 

http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/qfsqy/2017_04_14/1404_Binh_Thuan.JPG


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 04 năm 2017 - 66 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

thành trung tâm du lịch-thể thao biển 
mang tầm quốc gia. 

Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ 
tầng du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng 
tâm, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ 
tầng tại các khu du lịch trọng điểm, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các công trình 
như cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, sân 
bay Phan Thiết…/. 

Hồng Hiếu // 
http://www.vietnamplus.vn.- 2017  

(ngày 14 tháng 4) 
__________________________________ 

BÌNH THUẬN LÀM TOUR DU LỊCH ĐẾN VƯỜN 
THANH LONG 

ình Thuận, nơi có diện tích trồng 
cây thanh long lớn nhất của cả 
nước sẽ tổ chức các tour du lịch 

cho du khách đến thăm vườn thanh long, 
trải nghiệm quy trình trồng cây cũng như 
thưởng thức các loại thực phẩm, thức 
uống được chế biến từ loại quả này. 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận, cho biết Trung tâm Xúc tiến du lịch 
của tỉnh đã bắt đầu các hoạt động chuẩn 
bị để quảng bá cho sản phẩm mới. Ngành 
du lịch cũng hợp tác với nông dân để 
hướng dẫn cách phục vụ du khách và tổ 
chức thêm các dịch vụ tại trạm dừng chân 
cho khách du lịch. 

Trong thời gian đầu, tour mới sẽ tổ 
chức ở thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện 
Hàm Thuận Nam, nơi có gần 500 hộ dân 
trồng thanh long, trong đó có nhiều vườn 
trồng theo tiêu chuẩn VietGap. Người dân 
sẽ hướng dẫn du khách tham quan vườn, 
giới thiệu các công đoạn trồng, chăm sóc, 
thu hoạch thanh long. Khách du lịch sau 
khi tham quan sẽ được thưởng thức thanh 
long và các món ăn chế biến từ trái thanh 
long tại vườn, nếu muốn có thể mua các 
sản phẩm như rượu thanh long, thanh 
long sấy khô để mang về. 

"Chúng tôi đã muốn tổ chức loại tour 
này từ nhiều năm trước nhưng điều kiện 
về giao thông, dịch vụ chưa cho phép 
nhưng nay thì các dịch vụ cho du lịch đã 
đủ đáp ứng để làm tour. Tôi cho rằng tour 
này sẽ thu hút khách, kể cả du khách 
quốc tế vì khách nước ngoài, đặc biệt là 
những người đến từ vùng ôn đới rất thích 

loại quả này ", ông nói với TBKTSG 
Online. 

Theo ông Chính, Trung tâm Xúc tiến 
du lịch tỉnh đang mời các hãng lữ hành 
trong và ngoài nước cùng một số cơ quan 
truyền thông đến Bình Thuận để giới thiệu 
tour tham quan vườn thanh long. Dự kiến, 
sản phẩm mới sẽ được chào bán trong 
năm nay. 

Bên cạnh tour đến vườn thanh long, 
du lịch Bình Thuận cũng đang chuẩn bị 
phát triển loại hình du lịch "nông thị" trên 
diện tích khoảng 1.000 héc-ta ở xã Hòa 
Thắng, huyện Bắc Bình. Tại đây, các nhà 
đầu tư sẽ xây dựng những khu resort nghỉ 
dưỡng có chất lượng cao cùng với các 
trang trại, các khu vườn trồng cây theo mô 
hình nông nghiệp công nghệ cao. Khách 
du lịch đến đây để nghỉ dưỡng tại các 
resort cao cấp, trải nghiệm cũng như 
thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp 
sạch tại các khu vườn này. 

"Các vườn cây, trang trại ở đây sẽ 
được trồng, chăm sóc theo mô hình nông 
nghiệp của Israel. Hiện đã có nhà đầu tư 
đề nghị làm dự án du lịch tại khu vực 
này", ông Chính nói. 

Theo số liệu từ Sở Văn hóa Thể thao 
và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong quí 1-
2017, có hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch 
đến tỉnh, tăng hơn 9,8% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Trong đó, có hơn 156.000 lượt 
khách quốc tế. 

Đào Loan // 
http://www.thesaigontimes.vn.- 2017 

(ngày 9 tháng 4) 

B 
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BÌNH THUẬN 'HÚT' KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ 

hờ thực hiện tốt chủ trương nâng 
cao chất lượng sản phẩm, mạnh 
dạn xây dựng nhiều loại hình du 

lịch mới, những tháng đầu năm 2017, 
lượng khách đến Bình Thuận, đặc biệt là 
khách quốc tế tăng mạnh. 

 

Phong cảnh bờ biển thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN   

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận, trong 3 tháng đầu 
năm 2017, ngành du lịch đã đón hơn 1,2 
triệu lượt khách (đạt 23,65% kế hoạch), 
tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016.  

Du khách quốc tế tiếp tục chọn Bình 
Thuận là điểm đến an toàn, thân thiện và 
chất lượng. Gần 157.000 lượt khách từ 
các nước Nga, Đức, Trung Quốc, Pháp… 
đến với Bình Thuận (tăng 20% so với 
cùng kỳ năm 2016). Tổng doanh thu từ du 
lịch đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng 20% so 
với cùng kỳ năm 2016.  

Cùng với việc rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung và xây dựng quy hoạch phát triển du 
lịch, Bình Thuận chú trọng phát triển sản 
phẩm du lịch. Đầu năm 2017, Bình Thuận 
đã có thêm các sản phẩm du lịch mới 
như: Chương trình trình diễn nhạc nước 
Huyền thoại làng chài, Công viên tượng 
cát Phan Thiết… 

Cùng với kết nối các điểm du lịch 
của địa phương, Bình Thuận còn chủ 
động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh 
trong khu vực như chương trình liên kết 
tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí 
Minh - Lâm Đồng - Bình Thuận, liên kết 

với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, 
Đông Nam Bộ…  

Bên cạnh đó, công tác thu hút, triển 
khai dự án đầu tư vào du lịch được tỉnh 
quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 400 
dự án du lịch, dịch vụ du lịch được chấp 
thuận đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng 
ký đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng (trong đó có 
212 dự án đi vào hoạt động). 

Ngoài tuyến du lịch nổi tiếng Hàm 
Tiến - Mũi Né, từ đầu năm 2017, tuyến du 
lịch phía Nam như Hàm Tân, La Gi, Hàm 
Thuận Nam… đã có nhiều khởi sắc và trở 
nên sôi động. Nhiều dự án du lịch với loại 
hình du lịch dã ngoại, khám phá, trải 
nghiệm ở tuyến phía Nam đi vào hoạt 
động đã thu hút rất du khách, nhất là giới 
trẻ. 

 

Khách du lịch tắm biển tại Resort Ocean Star, 
phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết. Ảnh: 
Hoảng Hải/TTXVN   

Để hoàn thành mục tiêu đến cuối 
năm 2017 đón 5 triệu lượt khách, doanh 
thu từ du lịch đạt 10.800 tỷ đồng, Bình 
Thuận đang tiếp tục triển khai nhiều giải 
pháp đồng bộ đảm bảo môi trường du lịch 
an toàn cho du khách. Theo đó, ngành du 
lịch tăng cường công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức, hành động của các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; xây 
dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, thân 
thiện của người dân và du khách trong 
hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường. 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 04 năm 2017 - 68 - 

Thư viện tỉnh Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

Tỉnh tiếp tục xây dựng, nâng cao 
chất lượng các sản phẩm du lịch, tour 
tuyến du lịch. Trong đó, tỉnh ưu tiên phát 
triển các sản phẩm du lịch biển đảo, 
hướng đến xây dựng Bình Thuận trở 
thành trung tâm du lịch - thể thao biển 
mang tầm quốc gia.  

Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ 
tầng du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng 

tâm, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ 
tầng tại các khu du lịch trọng điểm, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các công trình 
như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân 
bay Phan Thiết… 

Hồng Hiếu // http://baotintuc.vn.- 2017 
(ngày 14 tháng 4) 

__________________________________ 

SĂN 'SÁT THỦ' TRÊN VỊNH TRIỀU DƯƠNG 

úng là “Tháng 3 bà già đi biển”, 
mặt biển trong xanh, êm ả đến lạ 
kỳ. Sóng chỉ lăn tăn gợn nhẹ nên 

chưa tới ba tiếng rưỡi đồng hồ, tàu Hưng 
Phát đã kết thúc hải trình 120 km Phan 
Thiết - đảo Phú Quý bằng hồi còi dài lanh 
lảnh. 

 

Cá nhái ăn tớt và liên tục dính câu. 

Đảo Phú Quý (Bình Thuận) đón 
chúng tôi bằng một cơn mưa nhẹ, mát 
lạnh. Giữa hàng trăm người chen chúc 
xuống tàu và chừng ấy người nữa đứng 
dưới bến cảng đón tàu, Nghiệp vẫn nổi 
bật với vóc dáng to lớn và mái tóc bồng 
bềnh nghệ sĩ của mình khi đưa tay ngoắc 
chúng tôi lia lịa. 

 Anh chàng đội trưởng Đội Thanh tra 
giao thông của huyện đảo này, vừa là sếp 
mà cũng vừa là lính. Giọng Nghiệp đặc 
sệt "giọng đảo", nói như hát với âm vực 
rộng. “Thể theo lời yêu cầu của mấy anh, 
tối nay mình sẽ thưởng thức hải sản. 

Ngày mai đi thăm thắng cảnh trên đảo, ăn 
trưa ở nhà lồng bè vịnh Triều Dương và 
buổi chiều sẽ đi săn cá "sát thủ"” - anh 
chàng vui vẻ thông báo về chương trình 
tham quan. 

Săn cá 

Cá “sát thủ” là tên gọi vui của ngư 
dân để chỉ cá nhái hay cá xanh xương. 
Với chiếc mỏ dài, nhọn hoắt như lưỡi 
kiếm, răng sắc nên người ta tưởng tượng 
cá nhái là một tay kiếm sát thủ trên biển. 

Thật ra cá nhái hiền khô. Mình tròn 
lẳn, xương có màu xanh nước biển rất 
đẹp nên còn có tên gọi là cá xanh xương. 
Cá nhái thường sống ở tầng nước mặt chỉ 
cách bờ hơn một hải lý. 

Công, một ngư dân trẻ măng chừng 
20 tuổi, điều khiển chiếc thuyền nhỏ gắn 
máy bằng chân khá điêu luyện đón chúng 
tôi tại nhà lồng bè để đi săn cá. Không 
cần lưỡi câu, Công cột chùm dây bằng 
nylon màu xanh khoảng 15 cm được đánh 
tơi ra thành nhiều sợi nhỏ ở một đầu cuộn 
dây cước rồi ném xuống biển và điều 
khiển chiếc thuyền chạy ngược lại. Khi 
thuyền di chuyển, chùm dây nylon sẽ xòe 
ra giống như những con cá đang bơi, cá 
nhái tưởng nhầm là mồi sẽ đuổi theo và 
khi ăn bộ răng dày đặc của cá nhái sẽ 
bám chặt vào chùm dây nylon khiến chú 
cá tham ăn không tài nào thoát ra được. 

Công giải thích chùm dây làm mồi 
câu cá ngư dân thường gọi là tớt. Cách 
cầm dây câu phải phối hợp nhịp nhàng 
với chân lái, lúc nhanh, lúc chậm để nhử 

Đ 
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cá ăn mồi. Cá nhái ở đảo Phú Quý 
thường có chiều dài 0,5-1 m, nặng 0,5-2 
kg. Nhiều con lớn nặng gần 5 kg. 

 

Những con cá nhái vừa câu được. 

Đang mải mê giải thích về nghề săn 
cá nhái, Công bỗng khựng lại nói: “Dính 
rồi”, đôi tay thoăn thoắt quấn dây cước. 
Từ phía sau thuyền, con cá nhái bị dính 
câu phóng lên mặt nước. Cái mỏ dài như 
lưỡi kiếm của nó sáng lóng lánh dưới ánh 
mặt trời trông thật ngoạn mục... 

Con cá vừa câu được nặng hơn 0,5 
kg, Công bảo 1 kg cá đưa về đất liền bán 
được 30.000-50.000 đồng, tùy cá lớn hay 
nhỏ. Mỗi buổi chiều dong thuyền ra biển 
Công cũng kiếm được 5-7 kg cá, trừ tiền 
dầu cũng bỏ túi được vài trăm ngàn đồng. 

 

Công một mình hành nghề săn cá nhái trên 
biển. 

Công kể thêm ngoài săn cá nhái 
bằng tớt, ngư dân ở đảo Phú Quý còn đi 
chĩa cá nhái vào ban đêm. Người ta chỉ 
cần đội đèn pin lên đầu, điều khiển thuyền 
bằng chân và dùng cái chĩa có tới 13 răng 

để đâm cá. “Săn cá kiểu này kiếm được 
nhiều hơn câu bằng tớt nhưng giá cá thấp 
hơn do khi bị đâm, mình cá không còn 
lành lặn như câu tớt” - Công nói. 

Đa dạng món ăn từ cá nhái 

Cá nhái làm dễ lắm, chặt bỏ cái mỏ 
lưỡi kiếm, cắt bỏ mang rồi rạch bụng lấy 
nội tạng ra là sạch sẽ, tùy theo món ăn mà 
cắt khúc sao cho phù hợp, đẹp mắt. 

Thịt cá nhái trắng bóc, trắng hơn cả 
thịt gà mà lại ngọt, ít tanh nên dễ nấu và 
nấu món nào cũng ngon. Người ta có thể 
cắt khúc khoảng 10 cm rồi ướp muối ớt 
nướng trên than hồng hay để nguyên con, 
đập dập một củ sả quấn cùng vào giấy 
bạc rồi nướng, khi chín lấy ra ăn thơm 
lắm. 

 

Mồi câu cá nhái gọi là tớt, làm bằng dây nylon. 

Cá nhái cũng có thể nấu canh chua, 
nấu ngót, kho lạt bằng nước màu hay cắt 
khúc ướp muối phơi khô một nắng là ăn 
khỏi chê vào đâu được. Nhưng ngon nhất 
vẫn là món cá nhái làm gỏi, da cá mỏng 
nên lạng rất dễ. Đầu tiên, tách phần philê 
thịt cá rồi nặn chanh cho cá "chín" và có 
độ giòn. Sau đó ướp một ít ớt sừng đã bỏ 
hột, giã nhỏ kèm đầu hành bào dọc. Muốn 
ăn gỏi cá nhái ngon phải làm nước chấm 
đậu phộng xay nhuyễn với muối, đường, 
nước mắm, tỏi ớt... 

Cứ tưởng tượng buổi chiều mà ngồi 
ngoài nhà lồng gió mát lồng lộng, lấy 
miếng bánh tráng mỏng cuốn rau sống, 
dưa leo, khế rồi trải đều cá lên, thong thả 
cuốn lại, chấm ngập nước chấm đậu 
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phộng là đủ thấy đây là món ăn "đỉnh của 
đỉnh", là "sát thủ" của các món ngon. 

Nếu ra đến đảo Phú Quý, các bạn 
đừng quên "tiết mục" đi săn cá nhái. Sau 
đó hãy lấy cá mình vừa săn được để chế 

biến thành món ăn yêu thích thì "vinh dự 
cái miệng" biết chừng nào. 

Phương Nam // http://plo.vn.- 2017 
(ngày 13 tháng 4) 

__________________________________ 

KIỂM SOÁT GIÁ DỊCH VỤ DU LỊCH DỊP LỄ 30/4 VÀ 1/5  

heo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, trong dịp lễ 30/4 và 
1/5 năm nay, Bình Thuận dự kiến đón 

khoảng 84.000 lượt khách đến tham quan, 
nghỉ dưỡng, tăng khoảng 11% so với cùng 
kỳ năm 2016.  

Trong đó, khách quốc tế có khoảng 
10.000 lượt, chủ yếu là khách Nga, Trung 
Quốc, Thái Lan, Đức… 

Hiện tại, các khu du lịch cao cấp khu 
vực Hàm Tiến, Mũi Né (thành phố Phan 
Thiết) đã được đặt kín chỗ từ ngày 28/4 đến 
2/5, công suất phòng đạt từ 90 - 95%. Nhiều 
resort, khu du lịch ở khu vực này đạt công 
suất 100% như: Muine Bay, Romana, 
Bamboo Village, Sài Gòn Mũi Né, Cliff… 
Trong nội thành, hầu hết các khách sạn, 
khu du lịch từ 2 sao trở lên đã có hơn 80% 
khách đặt phòng, cao điểm là vào 2 ngày 
30/4 và 1/5. 

Bên cạnh các khu du lịch cao cấp ở 
Hàm Tiến - Mũi Né, năm nay các khu du lịch 
cộng đồng như Hòn Rơm, Tiến Thành - 
Hàm Thuận Nam, La Gi… cũng đã được 
đặt chỗ cho các ngày từ 29/4 đến 2/5, công 
suất phòng các khu vực này hiện đã đạt 
khoảng 78%. 

Theo nhiều cơ sở lưu trú, hầu hết 
lượng phòng đều được khách đi lẻ và các 
công ty lữ hành đặt từ nhiều tháng trước 
nên giá cả ít biến động, mặc dù lượng 
khách lớn nhưng nhìn chung giá phòng và 
dịch vụ chỉ tăng khoảng 10% - 20%. Thị 
trường khách chủ yếu là khách nội địa từ 
các tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, 
Hà Nội… 

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hầu hết 
các khu resort, nghỉ dưỡng đều xây dựng 
kế hoạch phục vụ kỳ nghỉ lễ như sửa chữa 
cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, vệ 
sinh môi trường…; tổ chức các hoạt động 

vui chơi, lửa trại, tiệc đêm buffer hải sản, 
các môn thể thao biển, trò chơi dân gian… 

Ngành du lịch và các doanh nghiệp tổ 
chức nhiều hoạt động như: Lễ hội ẩm thực 
đường phố Hàm Tiến - Mũi Né, Giải vô địch 
nữ điêu khắc tượng cát quốc tế tại công 
viên tượng cát Phan Thiết, Hội chợ xúc tiến 
tiêu dùng… 

Để đảm bảo môi trường du lịch an 
toàn cho du khách khi đến Bình Thuận, Sở 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. 
Theo đó, ngành tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát việc chấp hành quy định về giá để mọi 
tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tuân thủ 
nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết và 
bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình 
trạng chèo kéo, ép khách, gây sốt giá; phối 
hợp với các địa phương, ban quản lý các 
khu du lịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 
du khách, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn 
tại các điểm tham quan, tăng cường kiểm 
soát, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra 
ngộ độc thực phẩm… 

Trung tâm xúc tiến du lịch Bình Thuận 
công khai số điện thoại đường dây nóng 
(0623.608.222 và 0623.810.801) để xử lý 
các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi khách 
du lịch có yêu cầu. 

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Bình 
Thuận đón hơn 1,2 triệu lượt khách (đạt 
23,65% kế hoạch), tăng 10% so với cùng kỳ 
năm 2016. Trong đó, gần 157.000 lượt 
khách từ các nước Nga, Đức, Pháp…, tăng 
20% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh 
thu du lịch đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng 20% 
so với cùng kỳ năm trước. 

Hồng Hiếu, Nguyễn Thảo // 
http://baotintuc.vn.- 2017  

(ngày 28 tháng 4)

T 
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“HÒN VÀNG, HÒN ĐẤT” Ở BÌNH THUẬN 

ho dù yêu mến Bình Thuận đến 
đâu chăng nữa thì vẫn phải thừa 
nhận rằng hiện nay, đây vẫn là 

mảnh đất nghèo, mảnh đất mà những 
con người thật thà, chất phác, chịu 
khó.... đã hàng ngàn năm lớn lên từ cát, 
nắng và gió trên suốt chiều dài 160km 
bờ biển. 

 

Những năm gần đây, một trong 
những con đường thoát nghèo của Bình 
Thuận là phát triển thành một trung tâm 
năng lượng của cả nước. Và thế là hàng 
loạt các nhà máy nhiệt điện ra đời. Đầu 
tiên là Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
(công suất 1.244MW) và Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 (công suất 1.200MW). Sắp tới là 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 (công suất 
1.980MW) và Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 
(công suất 1.200MW) dự kiến lần lượt 
khởi công xây dựng trong thời gian tới. 

Ai cũng biết rằng nhiệt điện không 
phải là nguồn năng lượng thân thiện với 
môi trường, cho dù có lời an ủi rằng với 
công nghệ mới hiện nay, hiểm họa ô 
nhiễm môi trường từ nhiệt điện sẽ được 
giảm thiểu. 

Thế nhưng chỉ ít thời gian khi các 
dự án được triển khai, người dân Bình 
Thuận đã bắt đầu mắt nhìn thấy, tay sờ 
thấy sự trả giá trên con đường thoát 
nghèo này. 

Gần đây, trong một lần về làm việc, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương 

Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung Ương 
Nguyễn Văn Bình đã đặt câu hỏi với 
Bình Thuận, rằng “Khi mà cả 4 nhà máy 
cùng trực tiếp lấy nước biển làm mát, 
như thế có ảnh hưởng đến môi trường 
biển không? Thế rồi xỉ than giải quyết 
thế nào, ảnh hưởng môi trường ra sao, 
ảnh hưởng du lịch ra sao?”. 

Và ai cũng biết rằng, Bình Thuận 
đặc biệt có tiềm năng năng lượng mặt 
trời cao nhất trong cả nước, số giờ nắng 
cao, bức xạ nhiệt ổn định, ít mưa, rất 
phù hợp và thuận lợi để phát triển điện 
mặt trời. Đây là dạng năng lượng sạch, 
có khả năng tái tạo, vô tận và mãi mãi. 

Vậy tại sao Bình Thuận lại đi vào 
con đường phát triển không được “sạch” 
lắm ấy! 

Câu trả lời sẽ không dễ dàng và 
chắc là cũng ngoài tầm tay của Bình 
Thuận. 

Cho đến hôm vừa rồi, khi về làm 
việc với Bình Thuận, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc cho biết, Chính phủ vừa có 
quyết định hỗ trợ chính sách cho phát 
triển điện mặt trời thì đã có hàng chục 
nhà đầu tư xin được làm điện mặt trời 
tại Bình Thuận. Đây là tín hiệu tốt cho 
Bình Thuận, nơi có tiềm năng về điện 
gió và điện mặt trời. 

“Tôi đề nghị anh Trần Tuấn Anh 
không đưa nhiệt điện than vào Bình 
Thuận nữa, vì ở đây có điều kiện phát 
triển năng lượng tái tạo”, Thủ tướng 
giao Bộ trưởng Bộ Công Thương khi nói 
về Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Các cụ xưa đã từng khuyên con 
cháu hãy đủ khôn ngoan để đừng “hòn 
vàng thì vất, hòn đất thì mang”. 

Nguyễn Hoàng Linh // 
http://www.baoxaydung.com.vn.- 

2017 (ngày 20 tháng 4) 

 

C 
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DU LỊCH BÌNH THUẬN "KÍN CHỖ" TRONG DỊP LỄ 
30/4 VÀ 1/5  

iện tại, các khu du lịch cao cấp khu 
vực Hàm Tiến, Mũi Né (thành phố 
Phan Thiết) và các khu resort tại 

Mũi Né đã được đặt kín chỗ từ ngày 28/4 
đến 2/5, công suất phòng đạt từ 90-95% 

 

Các khu du lịch, resort, khách sạn tại Bình 
Thuận đã kín chỗ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. 
Ảnh: Thanh Hà - TTXVN 

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận, trong dịp lễ 30/4 và 
1/5 năm nay, Bình Thuận dự kiến đón 
khoảng 84.000 lượt khách đến tham quan, 
nghỉ dưỡng, tăng khoảng 11% so với 
cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc 
tế có khoảng 10.000 lượt, chủ yếu là 
khách Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Đức…  

Hiện tại, các khu du lịch cao cấp khu 
vực Hàm Tiến, Mũi Né (thành phố Phan 
Thiết) đã được đặt kín chỗ từ ngày 28/4 
đến 2/5, công suất phòng đạt từ 90-95%. 
Nhiều resort, khu du lịch ở khu vực này 
đạt công suất 100% như: Muine Bay, 
Romana, Bamboo Village, Sài Gòn Mũi 
Né, Cliff…  

Trong nội thành, hầu hết các khách 
sạn, khu du lịch từ 2 sao trở lên đã có hơn 
80% khách đặt phòng, cao điểm là vào 2 
ngày 30/4 và 1/5. Bên cạnh các khu du 
lịch cao cấp ở Hàm Tiến - Mũi Né, năm 
nay các khu du lịch cộng đồng như Hòn 
Rơm, Tiến Thành - Hàm Thuận Nam, La 
Gi… cũng đã được đặt chỗ cho các ngày 

từ 29/4 đến 2/5, công suất phòng các khu 
vực này hiện đã đạt khoảng 78%.  

Theo nhiều cơ sở lưu trú, hầu hết 
lượng phòng đều được khách đi lẻ và các 
công ty lữ hành đặt từ nhiều tháng trước 
nên giá cả ít biến động, mặc dù lượng 
khách lớn nhưng nhìn chung giá phòng và 
dịch vụ chỉ tăng khoảng 10%- 20%. Thị 
trường khách chủ yếu là khách nội địa từ 
các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Đà Lạt, Hà Nội…  

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hầu hết 
các khu resort, nghỉ dưỡng đều xây dựng 
kế hoạch phục vụ kỳ nghỉ lễ như sửa 
chữa cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật 
tự, vệ sinh môi trường…; tổ chức các hoạt 
động vui chơi, lửa trại, tiệc đêm buffer hải 
sản, các môn thể thao biển, trò chơi dân 
gian…  

Ngành du lịch và các doanh nghiệp 
tổ chức nhiều hoạt động như: Lễ hội ẩm 
thực đường phố Hàm Tiến - Mũi Né, Giải 
vô địch nữ điêu khắc tượng cát quốc tế tại 
công viên tượng cát Phan Thiết, Hội chợ 
xúc tiến tiêu dùng… 

Để đảm bảo môi trường du lịch an 
toàn cho du khách khi đến Bình Thuận, 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận đang triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp.  

Theo đó, ngành tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về 
giá để mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh 
du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng 
ký, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; 
không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép 
khách, gây sốt giá; phối hợp với các địa 
phương, ban quản lý các khu du lịch đảm 
bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, bố trí 
cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn tại các điểm 
tham quan, tăng cường kiểm soát, phòng 
chống cháy nổ, không để xảy ra ngộ độc 
thực phẩm…  

Trung tâm xúc tiến du lịch Bình 
Thuận công khai số điện thoại đường dây 

H 
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nóng (0623.608.222 và 0623.810.801) để 
xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ 
khi khách du lịch có yêu cầu. 

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Bình 
Thuận đón hơn 1,2 triệu lượt khách (đạt 
23,65% kế hoạch), tăng 10% so với cùng 
kỳ năm 2016. Trong đó, gần 157.000 lượt 

khách từ các nước Nga, Đức, Pháp…, 
tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng 
doanh thu du lịch đạt gần 2.900 tỷ đồng, 
tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.  

TTXVN // http://bnews.vn.- 2017 
(ngày 28 tháng 4) 

__________________________________ 

ĐẾN ĐẢO PHÚ QUÝ ÍT NHẤT MỘT LẦN TRONG ĐỜI 

hững người từng đặt chân tới 
đảo Phú Quý khẳng định, sẽ 
quay lại đảo thêm nhiều lần 

nữa… 

 

Du khách chụp ảnh lưu niệm khi đến đảo 
Phú Quý 

Sau những ngày rong chơi trên 
khắp hòn đảo tiền tiêu này, bạn sẽ như 
những người từng đặt chân tới đây, 
khẳng định, sẽ quay lại đảo thêm nhiều 
lần nữa… Nhiều nhóm phượt cũng cho 
rằng, phải đến đảo Phú Quý ít nhất một 
lần trong đời… 

Ra đảo Phú Quý lúc “tháng ba, 
bà già đi biển” 

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi 
theo chân nhóm phượt ra đảo Phú Quý 
(Bình Thuận). Khoảng 5h sáng thứ sáu, 
chúng tôi lên xe Phương Trang tại bến 
xe Miền Đông, TP.HCM (giá hơn 100 
nghìn đồng/vé) và sau 5 tiếng đồng hồ 
đã có mặt ở bến tàu tại TP Phan Thiết 
(Bình Thuận). Đúng 12h trưa, tàu Phú 
Hưng rú còi rời bến chở theo khoảng 

260 hành khách vượt biển xanh (với giá 
250 nghìn đồng/vé). 

Theo lời thuyền trưởng, đảo Phú 
Quý còn gọi là Cù lao Thu, cách Phan 
Thiết khoảng 120 km. Sau bốn tiếng trên 
tàu, khoảng 16h, tàu cập bến đảo Phú 
QuýTheo ông Ngô Tấn Lực, Phó chủ 
tịch UBND huyện Phú Quý, đảo rộng 
hơn 16 km2, có ba xã và dân số xấp xỉ 
30 nghìn người. Lâu nay người dân trên 
đảo này chỉ lo hành nghề đánh bắt hải 
sản và một vài năm gần đây mới “tập 
tành” làm du lịch. Trước đây và hiện tại 
người dân trên đảo làm du lịch theo mô 
hình homestay với mục đích hỗ trợ 
những nhóm phượt nên giá rất bình dân. 
Trên đảo hiện có nhiều nhà nghỉ đang 
được xây dựng và có thể đón 200 
khách/ngày đêm. Đánh giá về phát triển 
du lịch, ông Lực cho rằng, tương lai sẽ 
đông khách đến… 

 

Những tảng đá có hình thù quái dị nằm bên 
đỉnh núi sau chùa Linh Sơn 

N 
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Cũng theo ông Lực, quanh đảo 
Phú Quý có 9 hòn đảo khác gồm: Hòn 
Tranh, Hòn Đen, Hòn Trứng, Hòn Giữa, 
Hòn Đỏ, Hòn Hải, Hòn Đồ Lớn, Hòn Đồ 
Nhỏ, Hòn Đá Tý. Những địa điểm này 
đều là những nơi hoang sơ, tuyệt đẹp… 

Đi trên san hô êm như trên thảm 

Vừa đặt chân đến Vịnh Triều 
Dương, chúng tôi đã choáng ngợp trước 
bãi biển tuyệt đẹp này, nước trong xanh, 
bãi cát vàng. Vì là vịnh nên sóng ở đây 
không chỉ lăn tăn, vừa tắm, tạo cảm giác 
rất thích thú. Điều thú vị là khi đặt chân 
sâu xuống nước, chúng tôi có cảm giác 
như đặt lên tấm thảm mềm mại. Ở độ 
sâu khoảng 1m, dưới đáy biển là những 
bãi san hô lớn, trên mặt san hô là những 
thảm rong biển dày. Đặc biệt, san hô 
của Vịnh Triều Dương không sắc bén, 
nhọn như những bãi biển khác mà 
chúng tôi thường gặp. 

Tắm biển xong cũng là lúc đảo lên 
đèn. Bạn có thể ghé quán ăn Hai Thọ 
thưởng thức những món ăn đặc sản của 
đảo nhâm nhi cùng ly rượu ngâm trái 
dứa biển... 

Sáng hôm sau, chúng tôi thuê xe 
máy (giá 100 nghìn đồng/ngày) dạo một 
vòng trên đảo với những điểm đến như: 
Gành Hang, Cột mốc chủ quyền, ngọn 
hải đăng núi Cấm hay viếng chùa Linh 
Sơn trên núi Cao Cát… Trên đỉnh núi 
Cao Cát cao 80m so với mặt nước biển 
(sau lưng chùa cổ Linh Sơn 200 năm), 
chúng tôi không khỏi bất ngờ trước 
những tảng đá nặng hàng nghìn tấn với 
hình thù kì dị. 

Đứng trên những tảng đá này, bạn 
có thể thu vào tầm mắt toàn bộ phong 
cảnh hoang sơ hùng vĩ. 

Trưa, đói bụng các bạn có thể 
xuống các nhà lồng bè ven bãi biển để 
thưởng thức các loài hải sản như: Cá, 
tôm, ốc, sò, cua, ghẹ tươi. Tất cả các 
chủ bè ở đây đều mến khách nên sẵn 

sàng giúp khách chế biến đồ ăn tại 
chỗ… 

Một trong những chủ nhà lồng bè 
chiều khách tới bến là anh Sinh. Nếu 
hẹn trước, anh Sinh đưa thuyền chở 
khách ra nhà lồng bè rồi phụ giúp khách 
làm cá. Buổi tối khách muốn lai rai thì 
ghé quán Hai Thọ hoặc quán Nhân nổi 
tiếng hải sản tươi ngon... 

Ngoài hải sản, nếu đến Phú Qúy, 
bạn nên ăn bắp luộc, bắp nướng hoặc 
thịt bò. Mấy món này ở Phú Qúy do thổ 
nhưỡng, gió biển… nên rất ngon. Dân 
trên đảo nói, ra đảo mà chưa ăn bắp 
đảo, bò đảo thì mới biết... nửa đảo. 

 

Trên đảo không mất xe 

Theo thống kê của Công an huyện Phú 
Quý, trong năm 2016, toàn đảo có 30 nghìn 
dân này chỉ xảy ra hai vụ trộm xe máy 
nhưng thủ phạm chạy lòng vòng quanh 
đảo, hết xăng rồi bỏ lại nên ko thể đưa vào 
tin báo trộm được mà chỉ gọi là sử dụng tài 
sản trái phép. Vì thế, xe máy ở đây cứ vô tư 
mà để trước nhà thâu đêm suốt sáng. 

Dịch vụ qua đêm trên đảo Phú Quý: 

- Nhà nghỉ Hải Hà, 88 Trần Hưng Đạo. 
Giá khoảng 250 nghìn đồng/phòng hai 
người, máy lạnh. 

- Nhà nghỉ Minh Tân, 120 nghìn 
đồng/phòng dùng quạt. 

- Nhà nghỉ Long Vĩ ở Mũi Doi: Có vị trí 
đẹp, có nơi tổ chức lửa trại; Có dịch vụ câu 
mực, cá tôm… và cho thuê máy quay phim 
dưới nước. 

- Nếu ngủ tại nhà dân, giá khoảng 70 
nghìn đồng/người. Phòng rộng rãi cho 
khoảng 4-6 người. Khách muốn ăn chung 
với chủ nhà giá khoảng 30 nghìn 
đồng/người/bữa cơm bình dân hoặc tự ra 
bến mua hải sản về chế biến. 

 

Bùi Phụ // 
http://www.baogiaothong.vn.- 2017 

(ngày 14 tháng 4) 
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